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Vertinimo ataskaitą pagal 2014 m. sausio 17 d. paslaugų pirkimo sutartį Nr. VPS-2014-7-ES su 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija parengė VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai 
projektai“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „ESTEP Vilnius“. 
 
Vertinimo ataskaitoje pateikiama autorių nuomonė, kuri nebūtinai sutampa su Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos nuomone. 
 
Vertinimo ataskaita parengta pagal Vertinimo koordinavimo grupės 2008 m. rugsėjo 23 d. posėdžio 
protokolu Nr. 4 patvirtinto Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų stiliaus 
vadovo reikalavimus. 
 
Vertinimo ataskaitą patikrino lietuvių kalbos redaktorė Agnė Lukošienė. 
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SANTRUMPOS 

AEK – Autoregresinis modelis su egzogeniniais kintamaisiais 
AM – Aplinkos ministerija 
APVA – Aplinkos projektų valdymo agentūra 
ATSS 
projektai 

– Projektai, finansuojami pagal priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ 
projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-442. 

BPD – Bendrasis programavimo dokumentas 
BSA projektai – Projektai, finansuojami pagal priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra 
− biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo 
infrastruktūros sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. D1-248 

DCF – Diskontuoti pinigų srautai (angl. discounted cash flows) 
DGASA – Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 
EEE – Europos ekonominė erdvė 
EGDV – Ekonominė grynoji dabartinė vertė 
ERPF – Europos regioninės plėtros fondas 
ES – Europos Sąjunga 
ESI – Europos Sąjungos struktūriniai ir investiciniai fondai 
EVGN – Ekonominė vidinė grąžos norma 
FGDVI – Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms 
FGDVK – Finansinė grynoji dabartinė vertė kapitalui 
GIO – Gamintojų ir importuotojų organizacijos 
ISPA – Pasirengimo narystei Europos Sąjungos struktūrinės politikos instrumentas  

(angl. Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) 
KA – Komunalinės atliekos  
LRV – Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
MA – Mechaninis apdorojimas 
MBA – Mechaninis ir biologinis apdorojimas 
MKA – Mišrios komunalinės atliekos 
MVĮ – Mažos ir vidutinės įmonės 
PFSA – Projektų finansavimo sąlygų aprašas 
PKM – Paklaidų koregavimo modelis 
RATC – Regioninis atliekų tvarkymo centras 
SFMIS – ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros 

sistema 
SSGG – Stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės 
SSVP – Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 
ŠESD – Šiltnamio efektą sukeliančios dujos 
ŪM – Ūkio ministerija 
VATP – Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas 
VM – „Vartų mokestis“ 
VP – Veiksmų programa 
VPSP – Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (angl. Public Private Partnership arba 

PPP). Sąvoka vartojama sandorio tipui bendrąja prasme ir apima tiek koncesiją, 
tiek valdžios ir privataus subjekto partnerystę. 

VSATP – Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas 2007–2013 m. 
ŽAKA – Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė 
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija 
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SANTRAUKA 

Vertinimo objektas, tikslas ir uždaviniai 
 
ES parama atliekų tvarkymui Lietuvoje teikiama nuo 2001 metų, kai Europos Komisija priėmė 
sprendimus dėl pirmųjų regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo projektų finansavimo 
Pasirengimo narystei ES struktūrinės politikos instrumento (angl. Instrument for Structural Policies for 
Pre-Accession, ISPA) lėšomis. ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis iki 2013 metų pabaigos Lietuvoje buvo 
finansuota 40 projektų: septyni ISPA projektai, trys 2004-2006 metų Sanglaudos fondo projektai ir 
dvidešimt devyni projektai, finansuoti pagal 2007-2013 metų Sanglaudos fondo veiksmų programos 
(SSVP) priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Bendras šių projektų biudžetas – 1397,51 
mln. litų, iš jų beveik 1014 mln. litų (73 proc.) sudaro ISPA ir Sanglaudos fondo lėšos. 2014-2020 metų 
laikotarpiu taip pat numatytos Sanglaudos fondo investicijos į atliekų tvarkymo sistemos plėtrą, kurias 
svarbu tinkamai suplanuoti ir panaudoti.  
 
Siekdama užtikrinti efektyvų atliekų sektoriui skirtų ES lėšų panaudojimą, Aplinkos ministerija 
iniciavo projektą „ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 metų 
finansavimo prioritetų nustatymas“. Vertinimą atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai 
projektai“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „ESTEP Vilnius“. Vertinimas atliktas 2014 m. 
sausio-liepos mėn.  
 
Vertinimo uždaviniai: 

1) Įvertinti 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos, skirtos atliekų tvarkymui, panaudojimo 
tikslingumą ir efektyvumą. 

2) Įvertinti atliekų sektoriaus tendencijas ir pasiūlyti 2014–2020 metų finansavimo prioritetus. 
 
Vertinimo objektas: 

 2007-2013 metų SSVP 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimas“ ir pagal ją finansuoti projektai (29 projektai) – tinkamumo, 
administravimo efektyvumo, rezultatyvumo, efektyvumo ir poveikio analizei. 

 2000-2006 m. laikotarpiu ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimo projektai (11 projektų) – tinkamumo ir poveikio analizei. 

 Aplinkos ministerijos planuojama 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų parama atliekų 
sektoriui (2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekte 
numatytas 5.2 investicinis prioritetas „Investicijos į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti ES 
aplinkos acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių nustatytus poreikius, viršijančius 
tuos reikalavimus“). 

 
Vertinimo veiklos:  

1. 2007-2013 m. atliekų tvarkymui skirtos ES paramos tinkamumo vertinimas.  
2. 2007-2013 m. atliekų tvarkymui skirtos ES paramos administravimo efektyvumo vertinimas. 
3. 2007-2013 m. atliekų tvarkymui skirtos ES paramos rezultatyvumo ir efektyvumo vertinimas. 
4. Atliekų sektoriui skirtos ES paramos panaudojimo poveikio vertinimas.  
5. ES valstybių narių gerosios praktikos analizė.  
6. Atliekų sektoriaus finansavimo 2014–2020 metų prioritetų analizė. 
7. Atliekų sektoriaus 2014–2020 metų projektų planavimo ir finansavimo būdų analizė. 

 
Vertinimo metodai. Vertinimo metu taikyti įvairūs kokybiniai ir kiekybiniai duomenų rinkimo ir 
analizės metodai: antrinių šaltinių (strateginių dokumentų, teisės aktų, stebėsenos informacijos, 
valstybinės atliekų apskaitos duomenų ir kt.) analizė, suinteresuotų asmenų apskritojo stalo diskusija, 
interviu, projektų vykdytojų apklausa, intervencijos logikos analizė ir teorija grįstas poveikio 
vertinimas, užsienio šalių atvejo studijos, projektų vienetų kainos analizė, projektų kaštų ir naudos 
analizė, ekonometrinis modeliavimas.  
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Išsamių, patikimų, palyginamų ir aktualių duomenų apie vertinimo objektą trūkumas buvo 
pagrindinis vertinimo iššūkis ir apribojimas. Vertinimui aktualūs valstybinės atliekų apskaitos 
duomenys ir duomenys apie atliekų tvarkymo infrastruktūrą, jos būklę, pajėgumus, finansavimo 
šaltinius, pakankamumą ir kt. Šių duomenų prieinamumas ir kokybė vertinimo metu buvo labai riboti.  
 

2007-2013 METŲ ES PARAMA ATLIEKŲ SEKTORIUI 
 
ATLIEKŲ SEKTORIUI SKIRTOS ES PARAMOS TINKAMUMAS 
 
Atliekant tinkamumo vertinimą buvo analizuojama kaip ir kiek nuo 2001 metų buvo finansuojamas 
atliekų sektorius iš įvairių ES fondų ir kitų lėšų; ar 2007-2013 metų SSVP priemonė „Atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimas“ buvo tinkama ir suderinta su kitomis intervencijomis. 
 
Atliekų sektoriaus finansavimas. Nuo 2001 m. investiciniams atliekų sektoriaus projektams iš įvairių 
šaltinių skirta daugiau kaip 1534 mln. litų1. Dar bent 3,42 mln. litų skirta „minkštiesiems“ projektams 
(visuomenės švietimui ir informavimui apie atliekų tvarkymą, mokymų ir bendradarbiavimo 
skatinimo projektams). Tiek investicinių, tiek „minkštųjų“ projektų grupėje pagrindinis finansavimo 
šaltinis yra ISPA ir Sanglaudos fondo parama (1016,2 mln. litų arba 66 proc. viso atliekų sektoriui 
skirto finansavimo). Kiti atliekų sektoriaus finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžetas (318,6 mln. 
Lt), projektų vykdytojų (savivaldybių, regioninių atliekų tvarkymo centrų, kitų įmonių ir organizacijų) 
lėšos (160 mln. litų), Europos regioninės plėtros fondas (42,1 mln. litų investiciniams privačių ūkio 
subjektų projektams) ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių instrumentų subsidijų 
schemos (0,78 mln. litų „minkštiesiems“ viešojo sektoriaus projektams).  
 
ERPF ir nacionalinių programų lėšomis buvo finansuojami daugiausiai privačių ūkio subjektų 
projektai, susiję su gamybinių ir kitos ūkinės veikos atliekų tvarkymu (apdorojimu, perdirbimu), 
komunalinių atliekų sraute esančių pakuotės, elektros ir elektroninės įrangos atliekų, padangų 
surinkimu, rūšiavimu, perdirbimu. Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti komunalinių atliekų 
surinkimo ir apdorojimo (mechaninis ir biologinis apdorojimas) infrastruktūros plėtros projektai.  
 
ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti projektai. ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis per du 
programavimo laikotarpius iš viso finansuota 40 investicinių atliekų sektoriaus projektų (11 projektų 
2000-2006 m. laikotarpiu ir 29 projektai 2007-2013 m. laikotarpiu). Bendra šių projektų vertė – 
1397,5 mln. litų. 38 projektai buvo skirti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros 
sukūrimo ir plėtros projektams, 2 projektai – pavojingų atliekų tvarkymui ir pavojingų atliekų 
tvarkymui skirtos infrastruktūros kūrimui.  
 
Pagal 2007-2013 metų SSVP priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – Priemonė), 
buvo finansuojamas senų sąvartynų uždarymas ir sutvarkymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas, pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas, 
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūros sukūrimas. 
Priemonė buvo tinkama ir suderinta su kitomis intervencijomis, tačiau ateityje plėtojant atliekų 
pirminio rūšiavimo infrastruktūrą (atskiras antrinių žaliavų, maisto/ virtuvės, tekstilės atliekų 
surinkimas) gali keistis mišrių komunalinių atliekų kiekis ir sudėtis, o tai turės įtakos statomų atliekų 
mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimui ir projektų finansiniam 
gyvybingumui.  
 
  

                                                 
1 Į šią sumą neįtrauktos privačių ūkio subjektų lėšos, skirtos GPAT ir LAAIF programos projektams bendrai finansuoti, taip 
pat GPAT lėšos centralizuotam savivaldybėms skirtų konteinerių pirkimui. 
2 Į šią sumą neįtrauktos lėšos, skirtos visuomenės informavimui apie atliekų tvarkymą pagal Lietuvos 2004-2006 metų 
bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“, Aplinkos 
ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros projektų, finansuotų pagal 2007-2013 metų SSVP priemonę „Visuomenės 
informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“, lėšos, skirtos informacijai apie atliekų tvarkymą skleisti.  
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2007-2013 metų Sanglaudos fondo lėšomis finansuotų projektų tinkamumas. Atsižvelgiant į 
atliekų tvarkymo situaciją (didelis sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis; neišrūšiuotų, 
neapdorotų atliekų šalinimas; biologiškai skaidžių atliekų šalinimas) ir sistemos organizavimą 
(kuriamos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos), dauguma pagal Priemonę finansuotų 
veiklų ir numatyti pareiškėjai (regioniniai atliekų tvarkymo centrai) yra tinkami. Abejonių kelia MBA 
įrenginių statybos projektų tinkamumas. Prievolė savivaldybėms iki 2010 m. įdiegti mechaninį 
biologinį apdorojimą arba atskirą komunalinių biologiškai skaidžių atliekų surinkimą ir šių atliekų 
apdorojimą buvo įtvirtinta Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane. Tačiau sprendimas 
statyti MBA įrenginius visuose atliekų tvarkymo regionuose buvo priimtas šalies mastu nuodugniai 
neišanalizavus šių įrenginių poreikio, santykio su esama ir būsima atliekų tvarkymo infrastruktūra 
(pavyzdžiui, antrinių žaliavų, maisto/ virtuvės atliekų pirminio rūšiavimo infrastruktūra), neįvertinus 
kitų komunalinių atliekų tvarkymo alternatyvų ir MBA proceso produktų (pavyzdžiui, komunalinių 
atliekų kuro, techninio komposto) panaudojimo galimybių, kad MBA įrenginiuose apdorotos atliekos 
nepatektų į sąvartynus ir būtų įgyvendinamos atliekų tvarkymo užduotys.  
 
Atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai buvo svarbūs įgyvendinant VSATP nustatytas 
užduotis, susijusias su atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimu, komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų šalinimo mažinimu ir atliekų apdorojimu prieš šalinimą. Ženkliai vėluojant šių projektų 
įgyvendinimui (pagal VSATP jie turėjo būti užbaigti iki 2010 m. pabaigos), mažėjant sąvartynuose 
šalinamų komunalinių atliekų, plėtojant komunalinių atliekų pirminio rūšiavimo infrastruktūrą 
(atskiras antrinių žaliavų, maisto/ virtuvės atliekų surinkimas), numatyti atliekų mechaninio ir 
biologinio apdorojimo įrenginių pajėgumai gali būti pilnai neišnaudojami. 
 
ATLIEKŲ SEKTORIUI SKIRTOS ES PARAMOS ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMAS 
 
Atliekant administravimo efektyvumo vertinimą buvo vertinamas pasirinkto projektų atrankos būdo 
(valstybės projektų planavimas) tinkamumas, projektų atrankos kriterijų pakankamumas, analizuojama 
projektų finansavimo sąlygų aprašų, paraiškų ir projektų kokybė, atliekų sektoriui skirtos ES struktūrinės 
paramos planavimo ir administravimo procedūrų stiprybės ir silpnybės. 
 
Atsižvelgiant į VSATP nuostatas, būtinybę užtikrinti ankstesniu finansavimo laikotarpiu pradėtų veiklų 
tęstinumą ir regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtrą, įvertinant atliekų tvarkymo teisinį 
reguliavimą, pagal kurį buvo galima skaidriai ir pagrįstai sudaryti projektų ir galimų pareiškėjų sąrašą, 
valstybės projektų planavimas pagrįstai pasirinktas kaip tinkamiausias projektų atrankos būdas.  
 
Nors projektų atrankos kriterijai nebuvo aiškiai apibrėžti, tai nesudarė didelių sunkumų rengiant ATSS 
projektų paraiškas ir jas vertinant. Šių projektų veiklos buvo žinomos iš ankstesnio finansavimo 
laikotarpio. Remiamų veiklų žinomumas ir turima patirtis lėmė aukštesnę paraiškų kokybę. BSA 
projektų paraiškų kokybei neigiamos įtakos turėjo vėlai patvirtintas projektų finansavimo sąlygų 
aprašas ir valstybės projektų sąrašas, trumpi paraiškų ir galimybių studijų pateikimo terminai, išorės 
konsultantų parinkimui skirtų viešųjų pirkimų nesklandumai, nepakankamai apibrėžti ir aiškūs 
reikalavimai projektams, žinių ir patirties BSA infrastruktūros kūrimo srityje stoka, aiškios strategijos 
dėl BSA tvarkymo pajėgumų kūrimo valstybės mastu nebuvimas. Siekiant užtikrinti efektyvesnį ES 
lėšų panaudojimą biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo srityje, buvo tikslinga išnagrinėti biologiškai 
skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros poreikius valstybės mastu, nustatyti tinkamiausias įrenginių 
vietas, pajėgumus, technologijas ir šios analizės pagrindu rengti BSA projektų finansavimo sąlygų 
aprašą.  
 
ATLIEKŲ SEKTORIUI SKIRTOS ES PARAMOS REZULTATYVUMAS IR EFEKTYVUMAS 
 
Atliekant paramos rezultatyvumo vertinimą buvo analizuojama Priemonės įgyvendinimo sparta 
(suplanuotų ir faktinių Priemonės fizinių ir finansinių rodiklių palyginimas) ir galima Priemonės 
įgyvendinimo rezultatų įtaka atliekų tvarkymo tikslų ir užduočių įgyvendinimui. Efektyvumo vertinimas 
apėmė projektų vienetų kainos analizę, projektų finansinio gyvybingumo ir jų poveikio gyventojų 
mokamiems mokesčiams už atliekų tvarkymą įvertinimą.   
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Priemonės įgyvendinimo sparta. Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektai (toliau – ATSS 
projektai) įgyvendinami sklandžiai, jiems išmokėta 89 proc. skirto finansavimo, 10 projektų baigti 
įgyvendinti, produkto rodiklių pasiekimas atitinka finansinę projektų įgyvendinimo spartą: iki 2014 m. 
pradžios uždarytas 271 sąvartynas (liko uždaryti 70), įrengta 31 DGASA (liko įrengti 22), įrengtos 27 
ŽAKA (liko įrengti 14). Priemonės įgyvendinimo sparta ir rezultatai labiau priklauso nuo komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektų (toliau – BSA projektai) 
įgyvendinimo, kadangi jiems skirta apie 2/3 visų Priemonės lėšų. BSA projektų įgyvendinimas 
prasidėjo gerokai vėliau nei ATSS projektų (pirmosios projektų finansavimo sutartys pasirašytos tik 
2010 m. gruodžio mėn.). BSA projektams išmokėta tik 17 proc. skirto finansavimo, atliekų mechaninio 
ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos darbai pradėti tik Alytaus ir Kauno regionuose. Egzistuoja 
didelė rizika, kad šie projektai nebus įgyvendinti laiku ir nebus panaudotos jiems skirtos Sanglaudos 
fondo lėšos. 
 
Atliekų tvarkymo tikslų ir užduočių įgyvendinimas. Pagal Priemonę finansuoti projektai (ypač BSA 
projektai) yra svarbūs įgyvendinant VSATP nustatytus tikslus, susijusius su sąvartynuose šalinamų 
komunalinių biologiškai skaidžių atliekų ir mišrių komunalinių atliekų kiekio mažinimu, privalomu 
atliekų apdorojimu prieš šalinimą. Nors atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai dar tik 
pradedami statyti, Priemonei nustatytas rezultato rodiklis, susijęs su komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų šalinimo mažinimu, yra vykdomas: 2013 m. buvo pašalinta apie 273,3 tūkst. tonų komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų, o nustatytas didžiausias leistinas šalinti kiekis pagal VSATP buvo 362,6 
tūkst. tonų. Regioniniuose nepavojingų atliekų šalinimo sąvartynuose pašalintų komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitų duomenys rodo, kad 2013 m., lyginant su 
2012 m., į sąvartynus pateko 1/5 mažiau mišrių komunalinių atliekų. Labiausiai šalinamų mišrių 
komunalinių atliekų kiekis sumažėjo Klaipėdos regione, kur 2013 m. buvo pašalinta 2/3 mažiau mišrių 
komunalinių atliekų nei 2012 m. (tokį rezultatą pirmiausiai lėmė tai, kad 2013 m. Klaipėdos regione 
pradėjo veikti atliekų deginimo gamykla). Tokie duomenys apie šalinamų komunalinių atliekų kiekio 
sumažėjimą kelia abejonių dėl regioniniuose nepavojingų atliekų šalinimo sąvartynuose pašalintų 
komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo metodikos trūkumų ir galimai netinkamai 
apskaitomų į rūšiavimo linijas patenkančių komunalinių atliekų. Trūkstant patikimų atliekų apskaitos 
duomenų, nėra galimybės įvertinti, ar numatyti statomų MBA įrenginių pajėgumai yra optimalūs. 
Bendras projektinis statomų MBA įrenginių pajėgumas yra apie 1 000 000 tonų. Šių pajėgumų pakaktų 
visam į regioninius nepavojingų atliekų šalinimo sąvartynus patenkančių komunalinių atliekų srautui 
apdoroti (šiuo metu regioniniuose sąvartynuose veikiančiose atliekų rūšiavimo linijose apdorojama tik 
apie 1/5 visų į sąvartynus patenkančių atliekų). 
 
ATLIEKŲ SEKTORIUI SKIRTOS ES PARAMOS POVEIKIS 
 
Poveikio vertinimas apėmė kokybinį ir kiekybinį vertinimą. Kiekybinis poveikio vertinimas apėmė 
tiesioginio ir netiesioginio ES paramos (ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuotų investicinių atliekų 
sektoriaus projektų) poveikio aplinkos kokybei, socialinei ir ekonominei situacijai vertinimą 
(makroekonometrinis modeliavimas).  
 
Netiesioginis ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuotų projektų poveikis aplinkos kokybei, 
socialinei ir ekonominei situacijai pasireiškia per šiuos efektus:3 
 

1) MBA įrenginiuose ir antrinių žaliavų konteineriuose atskirtų antrinių žaliavų efektas (galimybė 
sumažinti atitinkamų pirminių žaliavų importą); 

2) Atliekų kompostavimo ir komposto panaudojimo efektas (galimybė pakeisti mineralines trąšas, 
gauti pajamų iš komposto pardavimo);  

                                                 
3 Dėl sunkumų išreiškiant šiuos ES paramos netiesioginius efektus pinigine verte ir (arba) nedidelės galimos šių efektų 
apimties, kiekybiškai buvo vertinamas tik antrinių žaliavų ir energijos išteklių importo išstūmimo efektas. 
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3) Papildomos žemės efektas (uždarius ir sutvarkius senus sąvartynus atlaisvinama žemė, kuri gali 
būti panaudota kitoms reikmėms; mažėjant šalinamų atliekų kiekiui lėčiau auga regioninių 
nepavojingų atliekų šalinimo sąvartynų plotas); 

4) ŠESD emisijų mažėjimo efektas (surenkant sąvartynų biodujas, mažinant biologiškai skaidžių 
atliekų šalinimą, atliekų biologinio apdorojimo metu išgaunant biodujas mažinamos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų, ypač metano, emisijos); 

5) Energijos išteklių importo išstūmimo efektas (atliekų naudojimas energijos gamybai mažina 
iškastinių energijos išteklių importą; energijos gamybai gali būti naudojamos sąvartynų 
biodujos, atliekų anaerobinio pūdymo proceso metu išgautos biodujos ir komunalinių atliekų 
kuras). 

 
ES investicijų į atliekų sektorių ekonominė nauda. Per 2005-2013 metus į atliekų sektorių 
investavus 869.5 mln. Lt (iš jų 788.4 mln. Lt skirta statyboms) papildomai sukurta 1290.4 mln. Lt 
bendros pridėtinės vertės nominaliąja išraiška (ES paramos poveikio efektyvumo koeficientas viršijo 
1.4). Didžiausią įtaką efektyvumo koeficiento dydžiui padarė pirminiai ir antriniai ES paramos 
sukuriami efektai statybos sektoriuje, kadangi statyboms skirta didžioji projektų išlaidų dalis. Suminis 
ES paramos tiesioginio poveikio efektas šalies BVP per 2005–2020 m. sudarys daugiau kaip 1,9 mlrd. 
Lt, o efektyvumo koeficiento įvertis sieks 1.5. Suminis paramos tiesioginio ir netiesioginio poveikio 
efektas BVP per 2005–2020 m., kai iš viso bus investuota 1276,8 mln. Lt ES paramos lėšų, sudarys 
daugiau kaip 2,6 mlrd. Lt, o efektyvumo koeficiento įvertis pasieks 2. ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis 
finansuotų atliekų sektoriaus projektų ekonominė nauda yra ilgalaikė, tai ypač pasireiškia per 
netiesioginį paramos poveikį (antrinių žaliavų naudojimą ir iš atliekų pagaminto/ išgauto kuro 
naudojimą energijos gamybai mažinant iškastinių energijos išteklių importą).  
 
ES investicijų į atliekų sektorių socialinis efektas. Per 2005-2013 metų laikotarpį naujai sukurta ir 
išsaugota apie 630 sąlyginių darbo vietų (t. y. darbo vietų, perskaičiuotų į asmenis, dirbančius pilną 
darbo dieną). Dėl investicijų pobūdžio (didžiausia paramos dalis buvo skirta statyboms) tiesioginis 
paramos poveikis užimtumui gana trumpalaikis ir jau 2017-2018 metais beveik išnyks. Teigiamą 
ilgalaikį poveikį užimtumui lemia projektų netiesioginiai efektai (visų pirma, energijos išteklių importo 
mažėjimas ir antrinių žaliavų panaudojimas), dėl kurių nuo 2018 metų planuojama išsaugoti ir naujai 
sukurti daugiau kaip 400 darbo vietų. ES paramos atliekų sektoriui ekonominis ir socialinis poveikis 
vertintas darant tam tikras prielaidas, kurioms keičiantis, keistųsi ir poveikio vertinimo rezultatai. 
Pagrindinė vertinimo prielaida yra ta, kad visi MBA įrenginiai bus pastatyti ir pradės veikti nuo 2016 
metų.  
 
Atliekant kokybinį poveikio vertinimą buvo analizuojama, kaip ir kiek ISPA, Sanglaudos fondo ir 
nacionalinių programų (Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo (GPAT) programa, Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programa) finansuoti projektai prisidėjo prie VSATP nustatytų 
nacionalinės atliekų tvarkymo politikos tikslų ir atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimo (teorija grįstas 
poveikio vertinimas). 
 
ISPA ir Sanglaudos fondo parama reikšmingai prisidėjo prie atliekų šalinimo infrastruktūros 
modernizavimo (įrengta 11 regioninių nepavojingų atliekų sąvartynų, planuojama sutvarkyti ir 
uždaryti 808 senus sąvartynus ir šiukšlynus), kai kurių rūšių atliekų surinkimo infrastruktūros 
sukūrimo (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, konteinerinių aikštelių įrengimas, antrinių 
žaliavų konteinerių pirkimas), komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtros (žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, individualaus kompostavimo konteineriai, atliekų 
mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai), pavojingų atliekų tvarkymo (bankrutavusių įmonių 
pavojingos atliekos, senų pesticidų sandėliai) ir pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
(pavojingų atliekų deginimo įrenginys ir šalinimo sąvartynas).  
 
Nacionalinių programų lėšomis buvo tvarkomos pavojingos atliekos (praeityje susikaupę pesticidai), 
finansuojami privačių įmonių ir viešųjų įstaigų (pavyzdžiui, ligoninių) projektai, skirti įvairių rūšių 
atliekų (pavojingų, biologiškai skaidžių, medicininių, pakuočių, transporto priemonių, statybinių ir kt.) 
surinkimui, apdorojimui, rūšiavimui ir perdirbimui. GPAT programa buvo pagrindinis antrinių žaliavų 
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konteinerių įsigijimo finansavimo šaltinis savivaldybėse. Šios programos lėšomis taip pat buvo 
kuriami specifinių komunalinių atliekų (pakuotės, elektros ir elektroninės įrangos atliekos) surinkimo, 
apdorojimo ir perdirbimo pajėgumai. LAAIF programos lėšomis buvo finansuojami ūkio subjektų 
projektai, skirti antrinių žaliavų, medicininių, statybinių, gamybinių atliekų prevencijos, apdorojimo ir 
perdirbimo pajėgumų stiprinimui. Dėl duomenų trūkumo GPAT ir LAAIF programų lėšomis finansuotų 
projektų poveikis užduočių, susijusių su atliekų perdirbimu ir kitokiu naudojimu, įgyvendinimui 
nebuvo įvertintas, tačiau tokį vertinimą būtų tikslinga atlikti planuojant 2014-2020 metų ES 
struktūrinių fondų investicijas.  
 

2014-2020 METŲ ES PARAMA ATLIEKŲ SEKTORIUI 
 
Užsienio šalių praktikos (Estijos, Lenkijos) analizė atskleidė, kad siekiant įgyvendinti atliekų tvarkymo 
užduotis svarbios ne tik investicijos į atliekų tvarkymo infrastruktūrą, bet ir taikomos administracinės 
ir ekonominės priemonės. Tinkamų administracinių ir ekonominių priemonių taikymas yra būtina 
investicijų į atliekų tvarkymo infrastruktūrą išankstinė sąlyga ir sėkmės prielaida. 2014-2020 metų ES 
struktūrinių fondų investicijoms į atliekų sektorių taikoma išankstinė sąlyga – ekonominiu ir aplinkos 
požiūriu tvaraus investavimo į atliekų sektorių, visų pirma rengiant atliekų tvarkymo planus pagal 
Direktyvą 2008/98/EB ir pagal atliekų hierarchiją, skatinimas. Atsižvelgdama į šią išankstinę sąlygą 
Europos Komisija Lietuvai parengė konkrečias rekomendacijas, kurias įgyvendinus būtų užtikrintas 
atliekų tvarkymas atsižvelgiant į atliekų tvarkymo prioritetų hierarchiją. Dauguma šių rekomendacijų 
yra susiję su įvairių administracinių ir ekonominių priemonių taikymu (sąvartyno mokesčio įvedimas 
ir didinimas, atliekų deginimo ir MBA mokesčių įvedimas, diferencijuotų įmokų už atliekų tvarkymą 
taikymas ir kt.). Europos Komisija taip pat rekomendavo plėtoti pirminio atliekų rūšiavimo 
infrastruktūrą, kuriai 2014-2020 metų laikotarpiu Aplinkos ministerija planuoja skirti didelę dalį ES 
struktūrinių fondų lėšų.  
 
Aplinkos ministerijos 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų lėšomis planuojamos finansuoti 
priemonės (komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra ir visuomenės 
švietimas; atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų sukūrimas ir 
modernizavimas; atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena ir planavimas) atitinka esminius 
atliekų sektoriaus poreikius ir yra tinkamos atsižvelgiant į pagrindinį strateginį tikslą – mažinti atliekų 
šalinimą sąvartynuose. Tačiau vertinimo metu nustatyta, kad savivaldybių poreikiai investicijoms į 
komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtrą yra beveik 10 kartų 
didesni nei numatyta Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane, todėl siūloma 
perskirstyti lėšas tarp Aplinkos ministerijos planuojamų finansuoti priemonių.  
 

VERTINIMO REKOMENDACIJOS: 
 
1. Siekiant užtikrinti tinkamą rezultato rodiklio „į sąvartynus patenkančių komunalinių biologiškai 

skaidžių atliekų kiekio sumažėjimas, palyginti su 2000 metais“ stebėseną ir interpretavimą, 
patikslinti rezultato rodiklį ir jo aprašymą: nustatyti tinkamą pradinę reikšmę (2000 m. 
susidarė 765550 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų), pakeisti matavimo vienetą, 
patikslinti apskaičiavimo metodiką (plačiau žr. ataskaitos 2.2.5 skyrių ir 18 lentelę). 

2. Siekiant užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymo sistemos valdymą ir investicijų planavimą, papildyti 
Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame atliekų 
tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų 
tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašą ir sukurti atliekų tvarkymo infrastruktūros duomenų 
bazę, kurioje būtų kaupiami ir nuolat atnaujinami duomenys apie komunalinių atliekų tvarkymo 
infrastruktūrą, jos būklę ir investicijų poreikius.  

3. Siekiant įsitikinti BSA projektų grynųjų pajamų vertinimo tikslumu ir šių projektų finansiniu 
gyvybingumu, įvertinti visų BSA projektų naujausius patvirtintus investicijų dydžius, jų 
finansavimo struktūrą ir paskolų grąžinimo šaltinius. Jei projektų finansinės prielaidos ir 
rezultatai pakito, lyginant su galimybių studijose pateiktomis prielaidomis ir rezultatais, 
atlikti kaštų-naudos analizės finansinių skaičiavimų atnaujinimą, įvertinant projektų 
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finansavimo struktūros, paskolų grąžinimo šaltinių ir projektų gyvybingumo pagrįstumą (plačiau 
žr. ataskaitos 5.3 skyrių). 

4. Siekiant užtikrinti pakankamą finansavimą pirminio atliekų rūšiavimo infrastruktūros plėtrai: 
4.1. perskirstyti atliekų sektoriui numatytas 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų lėšas tarp 

priemonių padidinant komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros 
plėtrai numatytą finansavimą; 

4.2. įvertinti planuojamos paramos schemos atitikimą valstybės pagalbos gairėms4, 
atsižvelgiant į riziką, kad ES struktūrinių fondų parama atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
konteinerių pirkimui negalės būti teikiama; 

4.3. išnaudoti gamintojų ir importuotojų organizacijų galimybes finansuoti pakuotės atliekų 
rūšiuojamojo surinkimo sistemos atnaujinimą ir plėtrą;  

4.4. išanalizuoti rinkliavos, ar kito mokesčio už komunalinio srauto atliekų tvarkymą, 
didinimo galimybes didinant (įtraukiant) šio mokesčio sudedamąją dalį atliekų rūšiuojamojo 
surinkimo sistemų plėtrai ir, esant tokioms galimybėms didinti rinkliavą ar kitą mokestį 
savivaldybėse. 

4.5. Įvertinti galimybes dalį lėšų projektų bendrajam finansavimui gauti iš komunalines 
paslaugas savivaldybėms teikiančių įmonių. 

5. Siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijoms į 
atliekų sektorių, išanalizuoti nacionalinių programų (GPAT ir LAAIF) finansuotų atliekų 
sektoriaus projektų įgyvendinimo patirtį ir rezultatus, užtikrinti suinteresuotų institucijų ir 
potencialių pareiškėjų įtraukimą į priemonių ir projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimą ir 
taikyti kitas priemones (plačiau žr. ataskaitoje pateiktą rekomendaciją Nr. 5) 

6. Sukurti finansinius ir teisinius mechanizmus, kurie skatintų savivaldybes kurti efektyvią 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, užtikrinančią savivaldybėms nustatytų komunalinių 
atliekų tvarkymo užduočių vykdymą; priimti sprendimus dėl MBA įrenginiuose sukurtų produktų 
panaudojimo. 

7. Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, eliminuojančius galimybę vykdyti pakuotės atliekų tvarkymo 
užduotis, tvarkant supirktas pakuotės atliekas arba papildančiose sistemose surenkant pakuotės 
atliekas už jas mokėti gyventojams. 

8. Inicijuoti konsultacijas su savivaldybėmis, gamintojų ir importuotojų organizacijomis dėl 
alternatyvių lėšų šaltinių projektų bendrajam finansavimui užtikrinti. 

 

                                                 
4 Komisijos komunikatas  Nr. 2014/C 200/01 “2014–2020 m. “Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės”. 
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SUMMARY 

Object, objective and tasks of evaluation 
 
EU support has been provided to waste management in Lithuania since 2001, after the European 
Commission adopted decisions on the financing of the development of first regional waste 
management systems by the Instrument for Structural Policies for Pre-Accession (ISPA). By the end of 
2013, ISPA and the Cohesion Fund financed 40 projects in Lithuania: seven projects by ISPA, three 
projects by the Cohesion Fund 2004-2006 and twenty-nine projects under measure ‘Creation of a 
Waste Management System’ of the Operational Programme for Promotion of Cohesion 2007-2013 
(hereinafter – ‘OPPC’). The total budget of these projects was LTL 1397.51 million, of which almost 
LTL 1014 million (73%) came from ISPA and the Cohesion Fund. In the 2014-2020 period, 
investments of the Cohesion Fund will target the expansion of the waste management system. It is 
highly important to plan and use these investments in a proper manner. 
 
To ensure the efficient use of EU funds allocated to the waste sector, the Ministry of the Environment 
has launched a project ‘Evaluation of the Efficiency of the EU Support to Waste Management in 
Lithuania and Identification of Financing Priorities for 2014-2020’. The evaluation was conducted by 
Public Institution Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai and ESTEP Vilnius UAB, acting 
under a joint activity agreement. The evaluation period continued from January to July 2014. 
 
Evaluation tasks: 

3) Evaluating the expediency and efficiency of the use of resources allocated by the EU Structural 
Funds 2007-2013 to the waste sector; 

4) Evaluating trends in the waste sector and propose financing priorities for 2014-2020. 
 
Object of evaluation: 

 Measure ‘Creation of a Waste Management System’ of OPPC 2007-2013 priority 3 
‘Environment and Sustainable Development’ and projects financed under this measure 
(29 projects in total) – for the purpose of analysis of relevance, administration efficiency, 
effectiveness, efficiency and impact. 

 Projects focused on the creation of a waste management system, financed by ISPA and the 
Cohesion Fund in 2000-2006 (11 projects in total) – for the purpose of impact analysis. 

 Support from the EU Structural Funds to the waste sector as planned by the Ministry of the 
Environment in 2014-2020 (the Draft Operational Programme for the EU Structural Funds’ 
Investments in 2014-2020 provides for investment priority 5.2 ‘Investing in the waste sector 
to meet the requirements of the Union’s environmental acquis and to address needs, identified 
by the Member States, for investment that goes beyond those requirements’). 

 
Evaluation activities:  

8. Evaluation of the relevance of EU support for waste management in 2007-2013. 
9. Evaluation of the efficiency of the administration of EU support for waste management in 

2007-2013. 
10. Evaluation of the effectiveness and efficiency of EU support for waste management in 2007-

2013. 
11. Evaluation of the impact of the use of EU support for the waste sector. 
12. Analysis of the best practice of EU Member States. 
13. Analysis of financing priorities in the waste sector in 2014-2020. 
14. Analysis of methods of project planning and financing in the waste sector in 2014-2020. 

 
Evaluation methods. The evaluation involved a number of qualitative and quantitative data collection 
and analysis methods, including desk research (analysis of strategic documents, legislation, 
monitoring information, waste statistics, etc.), round-table discussion by stakeholders, interview, 
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survey of project implementers, intervention logic analysis and theory-based impact assessment, case 
studies, project unit cost analysis, project cost-benefit analysis, econometric modelling. 
 
The lack of comprehensive, reliable, comparable and relevant data on the object of evaluation 
was the main challenge to and limitation of the evaluation. Data of waste statistics and data on waste 
management infrastructure, its condition, capacities, sources and sufficiency of financing, etc. were 
relevant for the evaluation. The availability and quality of these data during the evaluation was very 
limited. 
 

EU SUPPORT FOR THE WASTE SECTOR IN 2007-2013 
 
RELEVANCE OF EU SUPPORT FOR THE WASTE SECTOR 
 
The evaluation of relevance included analysing how and to what extent the waste sector has been 
financed by different EU funds and other resources since 2001; whether OPPC 2007-2013 measure 
‘Creation of a Waste Management System’ was relevant and compatible with other interventions. 
 
Financing of the waste sector. Since 2001, investment projects in the waste sector have received over 
LTL 1,534 million5. At least another LTL 3.4 million6 has been allocated to ‘soft’ projects (raising 
awareness on waste management, training and cooperation promotion projects). The key sources of 
financing for both types of projects (investment and ‘soft’) are ISPA and the Cohesion Fund 
(LTL 1016.2 million or 66% of the total financing for the waste sector). Other sources of financing in 
the waste sector include the state budget (LTL 318.6 million), resources of project implementers 
(municipalities, regional waste management centres, other enterprises and organisations) 
(LTL 160 million), the European Regional Development Fund (LTL 42.1 million for investment 
projects of private companies) and grant schemes of the European Economic Area and Norwegian 
financial instruments (LTL 0.78 million for ‘soft’ public sector projects). 
 
ERDF and national programme resources were used for financing primarily projects of private 
companies, related to the management (treatment, recycling) of industrial waste and waste from other 
economic activities, collection, sorting and recycling of packaging, electrical and electronic equipment 
waste and tires from municipal waste streams. The Cohesion Fund financed projects aimed at the 
development of municipal waste collection and (mechanical biological) treatment infrastructure. 
 
Projects financed by ISPA and the Cohesion Fund. During the last two programming periods, ISPA 
and the Cohesion Fund financed 40 investment projects in the waste sector (11 projects in the 2000-
2006 period and 29 projects in the 2007-2013 period). The total budget of these projects amounted to 
LTL 1397.5 million. 38 projects were focused on the creation and development of municipal waste 
collection and management infrastructure, and another two projects on the treatment of hazardous 
waste  and development of infrastructure for hazardous waste management. 
 
OPPC 2007-2013 measure ‘Creation of a Waste Management System’ (hereinafter – the ‘Measure’) 
financed the closure of old landfills, the construction of bulky waste collection sites, green waste 
composting sites and hazardous waste landfill, the creation of biodegradable waste management and 
secondary raw material collection infrastructure. The Measure was relevant and compatible with 
other interventions. However, with the development of separate collection infrastructure (separate 
collection of secondary raw materials, food/kitchen, and textile waste), the amounts and composition 

                                                 
5 This amount excludes resources of private companies, allocated to co-finance projects under PPWM and LEIF programmes, 
also PPWM funds for centralised procurement of containers for municipalities. 
6 This amount excludes resources allocated to raising awareness on waste management under measure 1.3 'Improvement of 
Environmental Quality and Prevention of Environmental Damage' of the Lithuanian Single Programming Document 2004-
2006, projects of the Ministry of the Environment and the Environmental Protection Agency, financed under OPPC 2007-
2013 measure 'Creation and Development of a System for Public Information on the Environment', funds earmarked for the 
dissemination of information on waste management. 
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of mixed municipal waste may also change, affecting the operation of mechanical biological treatment 
(MBT) facilities and the financial viability of projects. 
 
Relevance of projects financed by the Cohesion Fund 2007-2013. Considering the situation in the 
area of waste management (large amounts of municipal waste disposed into landfills; disposal of 
unsorted, untreated waste; disposal of biodegradable waste) and the organisation of the system 
(regional municipal waste management systems are being created), most of the activities financed 
under the Measure and the provided applicants (regional waste management centres) are relevant. 
The relevance of projects aimed at the construction of MBT facilities raises some doubts, though. The 
National Strategic Waste Management Plan (NSWMP) provides for a duty for municipalities by 2010 to 
introduce mechanical biological treatment or separate collection and treatment of municipal 
biodegradable waste. However, a decision to build MBT facilities in all ten waste management regions 
was adopted without making a national-level analysis of the need for these facilities or the links with 
the existing and future waste management infrastructure (e.g. infrastructure of separate collection of 
second raw materials, food/kitchen waste) and without looking into other municipal waste 
management alternatives and the possible use of MBT process products (e.g. municipal waste fuel, 
technical compost) to divert waste treated by MBT facilities from landfills and implement waste 
management tasks. 
 
MBT facilities were essential for implementing tasks set by the NSWMP in relation to the reduction of 
waste disposal into landfills, the reduction of municipal biodegradable waste disposal and waste 
treatment before disposal. With the implementation of these projects falling way behind the schedule 
(according to the NSWMP, they had to be finalised by the end of 2010), decreasing amounts of 
municipal waste disposed into landfills and developing infrastructure for separate collection of 
secondary raw materials, food/kitchen waste, the expected capacity of MBT facilities may be not fully 
used. 
 
EFFICIENCY OF ADMINISTRATION OF EU SUPPORT FOR THE WASTE SECTOR 
 
The evaluation of the efficiency of administration looked at the relevance of the chosen project selection 
method (state project planning), the sufficiency of project selection criteria, the quality of project 
financing conditions, applications and projects, strengths and weaknesses of planning and administration 
procedures in place for the EU Structural Funds’ support to the waste sector. 
 
State project planning has been reasonably chosen as the best project selection method in a view of 
provisions of the NSWMP, the need to ensure the continuity of activities launched in the previous 
programming period and the development of the regional waste management system, also having 
regard to the legal regulation of waste management, which may be used for making a transparent and 
well-grounded list of projects and potential applicants. 
 
Even though project selection criteria were not clearly defined, it caused no difficulties when 
preparing or evaluating applications for projects focused on the creation of a waste management 
system. Activities of these projects were already known from the previous programming period. 
Familiarity with the supported activities and the available experience have led to a higher quality of 
applications. The quality of biodegradable waste projects was negatively affected by the late approval 
of project financing conditions and a list of state projects, short deadlines for submission of 
applications and feasibility studies, problems with public procurement for the selection of external 
consultants, poorly defined and unclear requirements for projects, limited knowledge and experience 
in the creation of biodegradable waste infrastructure, the absence of a clear strategy for the creation of 
biodegradable waste treatment capacities at the national level. To ensure more effective use of EU 
funds in the area of biodegradable waste management, it was important to analyse the needs of 
biodegradable waste treatment infrastructure at the national level, to identify the best sites for 
facilities, optimal capacities, technologies, and to draft, based on this analysis, biodegradable waste 
project financing conditions. 
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EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF EU SUPPORT FOR THE WASTE SECTOR 
 
The evaluation of the effectiveness of support included analysing the progress of the Measure 
implementation (comparing target and actual physical and financial indicators of the Measure) and the 
potential impact of the results of the Measure implementation on the implementation of waste 
management objectives and tasks. The evaluation of efficiency involved a project unit cost analysis and 
assessment of the financial viability of projects and their impact on fees paid by inhabitants for waste 
management. 
 
Progress of the implementation of the Measure. The implementation of projects focused on the 
creation of waste management system (hereinafter – ‘WMS projects’) is going smoothly. 89% of the 
financing allocated has been paid, 10 projects have been finalised, the achievement level of output 
indicators is in line with the financial progress of project implementation: 271 landfills were closed by 
2014 (another 70 are to be closed), 31 bulky waste collection sites and 27 green waste composting 
sites were constructed (another 22 and 14 are to be constructed, respectively). The progress and 
results of the Measure implementation depend more on the implementation of projects aimed at the 
development of municipal biodegradable waste management infrastructure (hereinafter – ‘BW 
projects’) as they are allocated around 2/3 of the total funds of the Measure. BW projects were 
launched much later than WMS projects (the first project financing contracts were signed only in 
December 2010). Just 17% of the total financing has been paid to BW projects, and the construction of 
MBT facilities have been commenced only in Alytus and Kaunas Regions. There is a high risk that these 
projects will not be implemented in time and they will not use the resources allocated by the Cohesion 
Fund. 
 
Implementation of waste management objectives and tasks. Projects financed under the Measure 
(in particular BW projects) are important for the implementation of the objectives set by the NSWMP 
in relation to the reduction of amounts of municipal biodegradable waste and mixed municipal waste 
disposed into landfills and mandatory waste treatment before disposal. Even though the construction 
of MBT facilities has just begun, the result indicator of reducing the disposal of municipal 
biodegradable waste is moving forward: in 2013 273.3 thousand tonnes of municipal biodegradable 
waste were disposed (while the maximum allowed limit set by the NSWMP is 362.6 thousand tonnes). 
According to evaluation reports on amounts of municipal biodegradable waste disposed into regional 
landfills, the amounts of mixed municipal waste disposed into landfills was cut by 20% between 2012 
and 2013. The greatest reductions were recorded in the Klaipėda Region, where the disposal of mixed 
municipal waste was reduced by 2/3 from 2013 to 2012 (this result is primarily determined by a 
waste incineration plant launched in the Klaipėda Region in 2013). Such data on reductions in the 
amount of municipal waste disposed raise some doubts due to deficiencies in the methodology for 
evaluation amounts of municipal biodegradable waste disposed into regional landfills and possibly 
improperly accounted municipal waste in sorting lines. As there are no reliable data on waste 
accounting, it is not possible to assess whether the planned capacities of MBT facilities are optimal. 
The total projected capacity of the MBT facilities being built is around 1 million tonnes. It should be 
sufficient for the treatment of all municipal waste disposed into regional landfills (currently, waste 
sorting lines operating in regional landfills treat only around 1/5 of the total waste disposed into 
landfills.). 
 
IMPACT OF EU SUPPORT FOR THE WASTE SECTOR 
 
The impact assessment involved qualitative and quantitative assessment. The quantitative impact 
assessment included the evaluation of direct and indirect impacts of EU support (investment projects 
financed by ISPA and the Cohesion Fund in the waste sector) on the environmental quality and socio-
economic situation (macro-econometric modelling). 
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Indirect impacts of projects financed by ISPA and the Cohesion Fund on the environmental quality and 
socio-economic situation are revealed by the following effects7: 
 

6) Effect of separated secondary raw materials in MBT facilities and containers for separate 
collection (a possibility of reducing imports of primary raw materials); 

7) Effect of waste composting and compost use (a possibility of replacing mineral fertilisers and 
receiving income from the sales of compost); 

8) Effect of additional land (land vacated after the closure and cleaning of old landfills may be 
used for other purposes; reducing amounts of disposed waste lead to a slower growth of the 
area of landfills); 

9) Effect of GHG emission reduction (the collection of biogas from landfills, the reduction of 
disposal of biodegradable waste and the generation of biogas from biological waste treatment 
cut green gas house emissions, in particular methane); 

10) Fossil fuel import displacement effect (the use of waste for energy production reduces imports 
of fossil fuel; energy may be produced from landfill biogas, biogas generated during the 
anaerobic digestion process and municipal waste fuel). 

 
Economic benefits of EU investment into the waste sector. LTL 869.5 million invested in the waste 
sector between 2005 and 2013 (of which LTL 788.4 million was used for construction) additionally 
created a total value added of LTL 1290.4 million in the nominal value (the effectiveness ratio of the 
impact of EU support exceeded 1.4). The greatest effect on the effectiveness ratio was made by 
primary and secondary effects of EU support in the construction sector as construction claimed a 
significant part of the project costs. From 2005 to 2020, the aggregated effect of the direct impact of EU 
support on the national GDP will be over LTL 1.9 billion and the estimate of the effectiveness ratio will 
stand at 1.5. With the EU support of LTL 1276.8 million, the aggregated effect of direct and indirect 
impact of support on GDP from 2005 to 2020 will be over LTL 2.6 billion, while the estimate of the 
effectiveness ratio will stand at 2. Projects financed by ISPA and the Cohesion Fund in the waste sector 
have long-term economic benefits. It is especially evident through the indirect impact of support (the 
use of secondary raw materials and the use of fuel produced/obtained from waste for energy 
production, reducing imports of fossil fuel). 
 
Social effects of EU investment into the waste sector. Between 2005 and 2013, around 630 jobs in 
full-time equivalent (i.e. jobs expressed in full-time workers) were created or preserved. Due to the 
nature of investment (most of the support was allocated to construction), the direct impact of EU 
support on employment was short-term and already in 2017-2018 will be hardly felt. Positive long-
term impacts on employment are determined by indirect effects (in particular, reduced import of fossil 
fuel and the use of secondary raw materials), which will help preserve or create over 400 jobs after 
2018. Economic and social impacts of EU support on the waste sector were measured by making 
certain assumptions, changes in which may affect results of the impact assessment. The main 
assumption is that all MBT facilities will be built and launched from 2016. 
 
The qualitative impact assessment involved analysing how and to what extent projects financed by ISPA, 
the Cohesion Fund and national programmes (Product and Packaging Waste Management (PPWM) 
Programme, Lithuanian Environmental Investment Fund (LEIF) programme) contributed to objectives of 
the national waste management policy and waste management tasks set by the NSWMP. 
 
Support by ISPA and the Cohesion Fund has made a significant contribution to the modernisation of 
waste disposal infrastructure (11 regional landfills for non-hazardous waste constructed, 808 old 
landfills and waste dumps cleaned and closed), the creation of collection infrastructure for certain 
types of waste (construction of bulky waste collection sites and container sites, purchase of containers 
for secondary raw materials), the development of municipal biodegradable waste management 
infrastructure (green waste composting sites, individual composting containers, MBT facilities), 

                                                 
7 Due to difficulties in expressing these indirect effects of EU support in monetary terms and/or possible small scope of these 
effects, only the import displacement effects of secondary raw materials and fossil fuel was  taken into account in impact 
evaluation. 
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hazardous waste management (warehouses for hazardous waste and old pesticides from bankrupt 
enterprises) and the development of hazardous waste management infrastructure (an incineration 
plant and landfill for hazardous waste). 
 
Funds of national programmes were used for treatment of hazardous waste (old pesticides), 
financing projects of private enterprises and public bodies (e.g. hospitals), focused on the collection, 
treatment, sorting and recycling of different types of waste (hazardous, biodegradable, medical, 
packaging, vehicle, construction, etc.). The PPWM programme was the main source of financing when 
purchasing containers for separate collection of secondary raw materials in municipalities. This 
programme financed the development of collection, treatment and recycling capacities for specific 
municipal waste (packaging, electrical and electronic equipment waste). The LEIF programme 
financed projects of economic entities, aimed at prevention, treatment and recycling of secondary raw 
materials, medical, construction and industrial waste. Due to scarce data, the impact of projects 
financed by PPWM and LEIF programmes on the implementation of tasks related to waste treatment 
and other use was not measured, but such measurement would be useful when planning investments 
of the EU Structural Funds in 2014-2020. 
 

EU SUPPORT FOR THE WASTE SECTOR IN 2014-2020 
 
The analysis of foreign practice (Estonian and Polish) has revealed that the implementation of waste 
management tasks requires not only investments into waste management infrastructure, but also 
administrative and economic measures. The application of proper administrative and economic 
measures is a precondition and a key to success of investments into waste management infrastructure. 
The ex ante conditionality applied to investments of the EU Structural Funds 2014-2020 is promoting 
economically and environmentally sustainable investments in the waste sector particularly through 
the development of waste management plans consistent with Directive 2008/98/EC, and with the 
waste hierarchy.. With regard to this precondition, the European Commission has prepared specific 
recommendations for Lithuania to ensure waste management is in line with the waste hierarchy. Most 
of these recommendations are related to the application of different administrative and economic 
measures (introduction and increase of a landfill fee, introduction of waste incineration and MBT fees, 
application of differentiated fees for waste management, etc.). The European Commission has also 
recommended developing separate collection infrastructure to which the Ministry of Environment will 
allocate a significant part of the EU Structural Funds in 2014-2020. 
 
Measures to be financed by the Ministry of the Environment using the EU Structural Funds 2014-2020 
(development of municipal waste collection and initial sorting infrastructure and raising awareness; 
creation and modernisation of capacities for the preparation of waste for recycling, reuse or otherwise 
use; management, monitoring and planning of the waste management system) meet basic needs of the 
waste sector and are adequate for the main strategic objective of reducing the disposal of waste into 
landfills. However, the evaluation has found that municipal needs for investments into the 
development municipal waste collection and initial sorting infrastructure are almost 10 times bigger 
than provided for by the National Waste Management Plan for 2014-2020, and therefore it is proposed 
to redistribute funds among the measures planned to finance by the Ministry of the Environment. 
 

EVALUATION RECOMMENDATIONS: 
 
1. Revising result indicator ‘reduction of amounts of municipal biodegradable waste disposed into 

landfills, compared to 2000’ and its description in order to ensure its proper monitoring and 
interpretation: setting a proper baseline value (in 2000, it stood at 765,550 tonnes of municipal 
biodegradable waste), changing the unit of measurement, revising the calculation methodology 
(for more see Section 2.2.5 and Table 18 of the Report). 

2. Supplementing the requirements for providing information on the implementation of waste 
sector-related requirements and tasks set by regional waste management plans, the National 
Strategic Waste Management Plan and other legislation, and creating a waste management 
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infrastructure database for storing and continuously updating data on municipal waste 
management infrastructure, its state and needs for investment. This will ensure the proper 
management of the waste management system and investment planning. 

3. Evaluating the latest adopted investment amounts for all BW projects, the structure of their 
financing and sources of loan repayment to make sure that net income of these projects are 
accurate and the projects themselves are financially viable. Financial calculations in the cost-
benefit analysis should be updated, provided that financial assumptions and results of 
projects have changed compared to the assumptions and results provided in feasibility 
studies. The update should evaluate the validity of the structure of financing, sources of loan 
repayment and financial viability of projects (for more see Section 5.3 of the Report). 

4. Ensuring adequate financing for the development of separate collection infrastructure requires: 
4.1. redistributing resources of the EU Structural Funds 2014-2020 planned for the waste sector 

among measures, increasing financing for the development of municipal waste collection and 
initial sorting infrastructure; 

4.2. evaluating the compliance of the planned support scheme to the state aid guidelines8 with 
regard to the risk that support from the EU Structural Funds will not be provided for 
purchasing waste containers for separate collection; 

4.3. exploiting possibilities of producers and importers’ organisations to finance the 
renovation and development of packaging waste separate collection system; 

4.4. analysing possibilities to increase a fee or any other charges for municipal waste 
management, increasing (including) a constituent of this fee for the development of separate 
collection systems and, if possible, to increase the fee or any other charges in municipalities; 

4.5. assessing the possibilities of receiving part of funds for the co-funding of projects from 
municipal utilities. 

5. Analysing experience in and results of the implementation of projects financed by national 
programmes (PPWM and LEIF) in the waste sector, ensuring the involvement of stakeholders 
and potential applicants in the drafting of project financing conditions and applying other 
measures in order to ensure the proper preparation for the investments of the EU Structural Funds 
2014-2020 into the waste sector (for more see recommendation 5 provided in the Report). 

6. Establishing financial and legal mechanisms to encourage municipalities to create an effective 
municipal waste management system, ensuring the implementation of municipal waste 
management tasks set to municipalities; adopting decisions on the use of products created by MBT 
facilities. 

7. Initiating legal amendments to eliminate the possibility of implementing packaging waste 
management tasks through the treatment of bought-in packaging waste or collecting packaging 
waste in supplementary systems, paying inhabitants for them. 

8. Initiating consultations with municipalities, producers and importers’ organisations on alternative 
sources for co-financing of projects. 

 

                                                 
8 Communication No 2014/C 200/01 from the Commission. Guidelines on State aid for environmental protection and energy 
2014-2020. 
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ĮVADAS 

ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimą ir 2014–2020 metų finansavimo 
prioritetų nustatymą atliko VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, veikianti 
jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „ESTEP Vilnius“ pagal 2014-01-17 sutartį  
Nr. VPS-2014-7-ES su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Vertinimas atliktas 2014 m. sausio-
liepos mėn.  
 
Vertinimo ataskaitą sudaro šios dalys: 
 

1) Pirmoje dalyje pristatomas vertinimo objektas ir metodologinis pagrindas. 
2) Antroje dalyje analizuojami atliekų tvarkymo sistemos raidos klausimai ir atliekų sektoriaus 

finansavimo šaltiniai nuo 2001 metų, pateikiami 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – Priemonė) 
tinkamumo ir suderinamumo su kitomis priemonėmis vertinimo rezultatai. 

3) Trečioje dalyje pristatomi Priemonės administravimo efektyvumo vertinimo rezultatai. 
4) Ketvirtoje dalyje pateikiami Priemonės rezultatyvumo vertinimo rezultatai. 
5) Penktoje dalyje pateikiami Priemonės efektyvumo vertinimo rezultatai.  
6) Šeštoje dalyje pateikiami kokybinio ir kiekybinio atliekų sektoriui skirtos paramos poveikio 

vertinimo rezultatai.  
7) Septintoje dalyje analizuojami klausimai, susiję su 2014-2020 metų laikotarpio ES struktūrinių 

fondų investicijų į atliekų sektorių planavimu: nacionaliniai poreikiai atliekų tvarkymo srityje, 
jų derėjimas su ES lygio prioritetais ir uždaviniais, numatyti ES struktūrinių fondų investicijų į 
atliekų sektorių prioritetai, priemonės ir rodikliai, ES struktūrinių fondų investicijų į atliekų 
sektorių sėkmės sąlygos (įskaitant ES nustatytas išankstines sąlygas). 

8) Aštuntoje dalyje analizuojami klausimai, susiję su 2014-2020 metų laikotarpio ES struktūrinių 
fondų investicijų į atliekų sektorių įgyvendinimu: projektų atrankos ir finansavimo būdai, 
galimi projektų atrankos kriterijai pagal skirtingas Aplinkos ministerijos planuojamas 
finansuoti priemones. 

9) Ataskaitos pabaigoje pateikiamos vertinimo išvados ir rekomendacijos. 
 
Ataskaitos prieduose pateikiami: 
 

 Užsienio šalių (Estijos ir Latvijos) gerosios praktikos analizės rezultatai (1 priedas). 
 Vertinimui naudoti projektų9 finansiniai, administraciniai ir fizinių rodiklių duomenys (2-4 

priedai); 
 Informacija apie vertinimo metų analizuotus Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos 

projektus (5 priedas); 
 Poveikio vertinimo (ekonometrinio modeliavimo) metodologijos aprašymas (6 priedas); 
 Papildoma informacija apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymą atliekų 

tvarkymo srityje (7 priedas),  
 Gilesnei projektų kaštų-naudos analizei naudoti projektų finansiniai duomenys ir vertintojų 

rezultatai (8 priedas) 
 
 

                                                 
9 ISPA ir 2004-2006 m. Sanglaudos fondo projektų bei 2007-2013 m. pagal priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ 
finansuotų projektų. 
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1 VERTINIMO PAGRINDAS 

ES parama atliekų tvarkymui Lietuvoje teikiama nuo 2001 metų, kai Europos Komisija priėmė 
sprendimus dėl pirmųjų regioninių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo projektų finansavimo 
Pasirengimo narystei ES struktūrinės politikos instrumento (angl. Instrument for Structural Policies for 
Pre-Accession, ISPA) lėšomis. ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis iki 2013 metų pabaigos Lietuvoje buvo 
finansuota 40 projektų (septyni ISPA projektai, trys 2004-2006 metų Sanglaudos fondo projektai ir 
dvidešimt devyni 2007-2013 metų Sanglaudos fondo projektai). Bendras šių projektų biudžetas – 
1397,51 mln. litų, iš jų beveik 1014 mln. litų (73 proc.) sudaro ISPA ir Sanglaudos fondo lėšos. 2014-
2020 metų laikotarpiu taip pat numatytos tam tikros Sanglaudos fondo investicijos į atliekų tvarkymo 
sistemos plėtrą, kurias svarbu tinkamai suplanuoti ir panaudoti.  
 
Įgyvendinant ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuotus atliekų sektoriaus projektus buvo kuriama 
ir plėtojama atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra: uždaryti ir sutvarkyti seni, ES reikalavimų 
neatitinkantys sąvartynai ir šiukšlynai, vietoje jų įrengiant 11 modernių regioninių komunalinių 
nepavojingų atliekų tvarkymo sąvartynų, tvarkomos pavojingos gamybinės atliekos, statomos didelių 
gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, įrengiamos konteinerinės 
aikštelės, perkamos atliekų rūšiavimo linijos ir konteineriai, statomi atliekų mechaninio ir biologinio 
apdorojimo įrenginiai ir kt. Šiomis investicijomis buvo siekiama sukurti šiuolaikišką atliekų tvarkymo 
sistemą ir įgyvendinti ES direktyvose (visų pirma, atliekų ir sąvartynų direktyvose) ir nacionaliniuose 
strateginiuose dokumentuose (Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane) nustatytas 
atliekų tvarkymo užduotis.  
 
2014-2020 metų laikotarpiu taip pat numatytos tam tikros Sanglaudos fondo investicijos į atliekų 
tvarkymo sistemos plėtrą, kurias svarbu tinkamai suplanuoti ir panaudoti, kad būtų mažinamas 
sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis ir įgyvendinami kiti atliekų tvarkymo tikslai.  

1.1 VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR KLAUSIMAI 

Vertinimo tikslas – užtikrinti ES lėšų, skirtų atliekų sektoriui, efektyvų panaudojimą. Vertinimo 
uždaviniai: 
 

1. Įvertinti 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos, skirtos atliekų tvarkymui, panaudojimo 
tikslingumą ir efektyvumą. 

2. Įvertinti atliekų sektoriaus tendencijas ir pasiūlyti 2014–2020 metų finansavimo prioritetus. 
 
Vertinimo objektas – 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto 
„Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – Priemonė) 
ir pagal ją finansuoti projektai (29 projektai), taip pat 2000-2006 m. laikotarpiu ISPA ir Sanglaudos 
fondo lėšomis finansuoti atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektai (11 projektų) ir Aplinkos 
ministerijos planuojama ES parama atliekų sektoriui 2014-2020 m. (2014-2020 metų ES struktūrinių 
fondų investicijų veiksmų programos projekte numatytas 5.2 investicinis prioritetas „Investicijos į 
atliekų sektorių, siekiant įvykdyti ES aplinkos acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių narių 
nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus“). 
 
Paminėtina, kad atliekų sektoriaus projektai, susiję su komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo 
pajėgumų kūrimu, yra finansuojami pagal SSVP 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės 
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklą „Dumblo tvarkymo 
infrastruktūros kūrimas“: parama teikiama modernesnių, našesnių ir aplinkai palankesnių dumblo 
tvarkymo technologijų, leidžiančių gerokai sumažinti susidarančio dumblo kiekį, o apdorotą dumblą 
panaudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį bei kompostą, diegimui. Pagal šią veiklą finansuoti 
22 projektai, tačiau į šio vertinimo objektą jie nepateko. 
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Kiekvienam vertinimo uždaviniui įgyvendinti techninėje specifikacijoje suformuluoti atskiri vertinimo 
klausimai, kurie buvo papildyti ir patikslinti įvadinio vertinimo etapo metu. Siekiant atsakyti į 
vertinimo klausimus, įgyvendintos konkrečios vertinimo veiklos:  
 

1. 2007-2013 m. atliekų tvarkymui skirtos ES paramos tinkamumo vertinimas (ataskaitos 
2 dalis); 

2. 2007-2013 m. atliekų tvarkymui skirtos ES paramos administravimo efektyvumo vertinimas 
(ataskaitos 3 dalis); 

3. 2007-2013 m. atliekų tvarkymui skirtos ES paramos rezultatyvumo ir efektyvumo vertinimas 
(ataskaitos 4 ir 5 dalys); 

4. Atliekų tvarkymui skirtos ES paramos panaudojimo poveikio vertinimas (ataskaitos 6 dalis); 
5. ES valstybių narių gerosios praktikos analizė (užsakovo siūlymu analizei pasirinkta Estija ir 

Lenkija; analizės rezultatai pateikiami ataskaitos 1 priede); 
6. Atliekų sektoriaus finansavimo prioritetų 2014–2020 m. analizė (ataskaitos 7 dalis); 
7. Atliekų sektoriaus projektų planavimo ir finansavimo būdų 2014–2020 m. analizė (ataskaitos 

8 dalis). 
 
1 lentelė. Vertinimo veiklos, kriterijai klausimai ir metodai  

Vertinimo 
veiklos 

Vertinimo klausimai Vertinimo metodai 

1. Atliekų 
tvarkymui 
skirtos ES 
paramos 
tinkamumo 
vertinimas 

1.1. Kaip ir kiek iš įvairių ES fondų ir kitų lėšų buvo 
finansuojamas atliekų sektorius nuo 2001 metų? Ar 
2007-2013 m. Aplinkos ministerijos administruojama 
priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ yra 
tinkama ir suderinta su kitomis intervencijomis? Kokiu 
mastu skirtingos priemonės prisidės prie atliekų 
sektoriaus užduočių įgyvendinimo? 
1.2. Ar Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede 
numatyti tikslai, uždaviniai, priemonės, rodikliai ir lėšos 
yra adekvatūs atliekų tvarkymo politikai įgyvendinti? Ar 
tikslams, uždaviniams pasiekti numatytos tinkamos 
remiamos veiklos ir pareiškėjai? Ar nustatytieji rodikliai 
realiai parodo tikslų pasiekimą? Ar tikslams pasiekti 
suplanuoti tinkamiausi projektai? 

Antrinių informacijos šaltinių 
analizė 
Interviu su administruojančių 
institucijų atstovais (AM, ŽŪM, 
ŪM ir kt.) ir suinteresuotomis 
pusėmis 
Projektų vykdytojų apklausa 
Intervencijos logikos analizė 

2. Atliekų 
tvarkymui 
skirtos ES 
paramos 
administravimo 
efektyvumo 
vertinimas 

2.1. Ar valstybės projektų planavimas yra tinkamiausias 
projektų atrankos būdas?  
2.2. Ar patvirtinti projektų atrankos kriterijai buvo 
pakankami projektų tinkamumui nustatyti?  
2.3. Ar projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos 
sąlygos nebuvo perteklinės ir kokia jų pridėtinė vertė? 
2.4. Kokia paraiškų/ projektų kokybė?  
2.5. Kokios yra ES paramos atliekų tvarkymo sektoriui 
planavimo ir finansavimo procedūrų silpnosios ir 
stipriosios pusės? 

Antrinių informacijos šaltinių 
analizė 
Interviu su administruojančių 
institucijų atstovais (AM, APVA) 
ir suinteresuotomis pusėmis 
Projektų vykdytojų apklausa 
SSGG analizė 

3. Atliekų 
tvarkymui 
skirtos ES 
paramos 
efektyvumo ir 
rezultatyvumo 
vertinimas 

3.1. Kas turėjo įtakos priemonės ir projektų 
įgyvendinimo spartai? Ar nustatyti rodikliai yra/bus 
pasiekti ir ar optimaliomis sąnaudomis? Jei nepasiekti, 
kodėl? 
3.2. Koks projektų įgyvendinimo poveikis gyventojų 
mokamiems mokesčiams už komunalinių atliekų 
tvarkymą? 

Antrinių informacijos šaltinių 
analizė 
Interviu su administruojančių 
institucijų atstovais (AM, APVA) 
ir suinteresuotomis pusėmis 
Projektų vykdytojų apklausa 
Kaštų ir naudos analizė 
Projektų vieneto kainos 
skaičiavimas 

4. Atliekų 
tvarkymui 
skirtos ES 
paramos 
panaudojimo 
poveikio 

4.1. Kaip ir kiek prie atliekų sektoriaus plėtros nuo 2001 
metų prisidėjo iš įvairių ES fondų ir kitų lėšų 
įgyvendintos (šiuo metu įgyvendinamos) priemonės? 
4.2. Kokia yra (bus) ilgalaikė atliekų projektų, 
įgyvendinamų ES paramos lėšomis, įtaka aplinkos 
kokybei, socialinei ir ekonominei aplinkai? 

Antrinių informacijos šaltinių 
analizė  
Interviu su administruojančių 
institucijų atstovais (AM, ŪM, 
ŽŪM ir kt.) ir suinteresuotomis 
pusėmis 
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Vertinimo 
veiklos 

Vertinimo klausimai Vertinimo metodai 

vertinimas Projektų vykdytojų apklausa  
Ekonometrinis modeliavimas 
Teorija grįstas poveikio 
vertinimas 

5. ES valstybių 
narių gerosios 
praktikos 
analizė 

5.1. Kokia yra kitų ES šalių gera patirtis planuojant, 
skiriant finansavimą ir įgyvendinant atliekų tvarkymo 
projektus? Ko iš jų galima pasimokyti? 
5.2. Kokie yra kitų ES šalių planai finansuoti atliekų 
sektorių? 

Antrinių informacijos šaltinių 
analizė 
Interviu su administruojančių 
institucijų atstovais (AM, kitų 
šalių administruojančių 
institucijų atstovais) 
Atvejo studijos ir mokomasis 
vizitas 
Lyginamoji analizė 

6. Atliekų 
sektoriaus 
finansavimo 
prioritetų 2014–
2020 m. analizė 

6.1. Kaip nacionaliniai atliekų tvarkymo sektoriaus 
plėtros poreikiai dera su ES lygio prioritetais ir 
uždaviniais, nustatytais strateginiuose dokumentuose ir 
naujuose ES sanglaudos politikos reglamentuose? 
6.2. Kokie 2014–2020 m. atliekų sektoriaus finansavimo 
ES lėšomis prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės, 
veiklos, finansavimo poreikiai, rodikliai (rezultato, 
produkto) ir jų reikšmės, galimi pareiškėjai?  
6.3. Kokios galimybės finansuoti atliekų sektoriaus 
projektus pagal kitų institucijų administruojamas 
priemones? 
6.4. Ar numatyti veiksmai įgyvendinti Partnerystės 
sutartyje numatytas ex ante sąlygas yra realūs? Kokie 
papildomi veiksmai reikalingi siekiant, kad 2014–2020 
m. ES paramos lėšos būtų panaudotos efektyviai (kokios 
nacionalinės ex ante sąlygos turi būti užtikrintos)? 

Antrinių informacijos šaltinių 
analizė 
Interviu su administruojančių 
institucijų atstovais (AM, ŪM) ir 
suinteresuotomis pusėmis 
Apskritojo stalo diskusija 
Lyginamoji analizė 

7. Atliekų 
sektoriaus 
projektų 
planavimo ir 
finansavimo 
būdų 2014–
2020 m. analizė 

7.1. Kokie efektyviausi finansavimo būdai ir principai? Ar 
efektyvu būtų atliekų sektoriuje taikyti finansų 
inžinerijos, viešojo ir privataus sektorių partnerystės 
būdus? Kokie šių būdų privalumai / trūkumai? Kokios 
finansų inžinerijos taikymo galimybės ir sąlygos?  
7.2. Kokie galimi projektų atrankos kriterijai? Kokie 
galėtų būti tinkamiausi projektai ir jų rodikliai 
priemonėms įgyvendinti? 
7.3. Kokie yra administravimo gebėjimai įgyvendinti 
naujus atliekų tvarkymo projektus ir taikyti įvairesnes 
paramos teikimo formas?  

Antrinių informacijos šaltinių 
analizė 
Interviu su administruojančių 
institucijų atstovais, 
suinteresuotomis pusėmis ir 
kitomis institucijomis ar 
organizacijomis (pvz. INVEGA, 
bankai, atliekų tvarkymo įmonių 
atstovai) 
Apskritojo stalo diskusija  
SSGG analizė 
Alternatyvų palyginimas 
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1.2 VERTINIMO METODAI 

Atliekant vertinimą buvo derinami kokybiniai ir kiekybiniai duomenų rinkimo ir analizės metodai, kad 
būtų užtikrintas vertinimui reikalingų duomenų prieinamumas, patikimumas ir kokybė, vertinimo 
išvadų ir rekomendacijų pagrįstumas, nuoseklumas ir praktinis pritaikomumas.  
 
Vertinimo metu taikyti šie duomenų rinkimo metodai: 
 

 Antrinių informacijos šaltinių analizė (nagrinėti ES ir nacionaliniai strateginiai dokumentai, 
teisės aktai, statistiniai duomenys, ISPA ir 2004-2006 m. Sanglaudos fondo projektų finansiniai 
memorandumai, galutinės ataskaitos, mėnesinės lėšų panaudojimo ataskaitos, 2007-2013 m. 
atliekų projektų galimybių studijos, paraiškos, SFMIS informacija – administraciniai, finansiniai 
duomenys ir informacija apie rodiklių pasiekimą; su vertinimo objektu susijusių aktualių 
tyrimų ir vertinimų ataskaitos ir kt.). 

 Apskritojo stalo diskusija. Siekiant išsiaiškinti įvairių suinteresuotų asmenų nuomonę apie 
20014-2020 m. laikotarpiu Aplinkos ministerijos planuojamas finansuoti priemones atliekų 
sektoriuje, 2004 m. kovo 13 d. buvo surengta apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvavo 43 
dalyviai, atstovaujantys ES struktūrinių fondų lėšas administruojančias institucijas (Aplinkos ir 
Finansų ministerijas, Aplinkos projektų valdymo agentūrą), pagrindines interesų grupes, taip 
pat nepriklausomi ekspertai. Po diskusijos buvo parengta ir suinteresuotiems asmenims 
išplatinta diskusijos atmintinė. Diskusijos rezultatai panaudoti rengiant pasiūlymus dėl atliekų 
sektoriaus finansavimo 2014-2020 m. laikotarpiu. 

 Interviu su administruojančių institucijų atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Buvo 
vykdomi tiesioginiai interviu ir konsultacijos telefonu su kompetentingų institucijų atstovais, 
projektų vykdytojais, ekspertais. Svarbiausių interviu sąrašas pateikiamas lentelėje (2 lentelė), 
tačiau pokalbių su įvairių klausimų ekspertais (valstybės institucijų ir privataus sektoriaus 
atstovais) vertinimo metu buvo daugiau. 

 Projektų vykdytojų apklausa. Siekiant sužinoti projektų vykdytojų nuomonę apie Priemonės 
tinkamumą ir administravimo efektyvumą 2014 m. gegužės 5-9 d. buvo vykdoma regioninių 
atliekų tvarkymo centrų apklausa. Apklausos anketą užpildė 9 iš 10 projektų vykdytojų. 

 
2 lentelė. Atlikti interviu 

Data  Respondentas (vardas, pavardė, pareigos) Institucija 
2014-04-02 Vytautas Vrubliauskas, Atliekų projektų skyriaus 

vedėjas 
Aplinkos projektų valdymo agentūra 

2014-04-04 Osvaldas Markevičius, direktoriaus pavaduotojas VšĮ „VAATC“ 
2014-04-23 Raminta Radavičienė, prezidentė Lietuvos komunalininkų ir atliekų 

tvarkytojų asociacija 
2014-04-07 Vilma Karosienė, Atliekų departamento direktorė Aplinkos ministerija 
2014-05-07 Gintaras Varnas Nepriklausomas ekspertas 
2014-04-09 Arūnas Makauskas, Komercijos direktorius VšĮ „Žaliasis taškas“ 
2014-04-29 Saulius Budrevičius, direktorius UAB „Ecoservice“ 
2014-05-15 Marius Kubilius, Verslo strategijos vadovas UAB „Ekobazė“ 
2014-06-06 Inga Silvestravičiūtė, projektų vadovė UAB „Ekokonsultacijos“ 

 
Analizuojant surinktus duomenis buvo taikomi įvairūs duomenų analizės metodai. Duomenų analizės 
metodai taikyti atsižvelgiant į konkrečias vertinimo veiklas ir klausimus (žr. 1 lentelė). Atliekant 
vertinimą taikyti šie pagrindiniai duomenų analizės metodai: 
 

 Intervencijos logikos analizė ir teorija grįstas poveikio vertinimas (taikyta Priemonės 
tinkamumo analizei ir Priemonės intervencijos logikos rekonstravimui; taip pat atliekant 
kokybinį atliekų sektoriui skirtos ES paramos poveikio vertinimą). 
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 Projektų vienetų kainos analizė (taikyta atliekant atliekų tvarkymui skirtos ES paramos 
efektyvumo vertinimą; trumpas metodo aprašymas ir efektyvumo vertinimo rezultatai 
pateikiami šios ataskaitos 5 dalyje). 

 Projektų kaštų ir naudos analizė (taikyta atliekant atliekų tvarkymui skirtos ES paramos 
efektyvumo vertinimą). Atlikta trijų užsakovo nurodytų komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos plėtros projektų ex post kaštų-naudos analizė (finansinė analizė), siekiant nustatyti 
projektų efektyvumą, finansinį gyvybingumą ir poveikį gyventojų išlaidoms už atliekų 
tvarkymą. Metodo esmė pristatyta ataskaitos 5 dalyje. 

 Ekonometrinis modeliavimas (taikytas atliekant kiekybinį atliekų sektoriui skirtos ES 
paramos poveikio vertinimą; ekonometrinio modeliavimo metodologijos aprašymas pateiktas 
ataskaitos 6 priede). 

 Atvejo studijos ir mokomasis vizitas (taikoma užsienio šalių gerosios praktikos analizei; 
analizuojama Estijos ir Lenkijos praktika atliekų sektoriaus valdymo ir finansavimo srityje; 
vertinimo metu surengtas mokomasis vizitas į Lenkiją). 

 Kiti duomenų analizės metodai: lyginamoji analizė, alternatyvų palyginimas ir kt. Atliekant 
paramos efektyvumo, rezultatyvumo ir administravimo efektyvumo vertinimo veiklas, 
lyginamoji analizė atliekama projektų, jų grupių ir pogrupių lygiu (plačiau žr. 3 lentelė). 
Alternatyvų „su parama“ ir „be paramos“ palyginimas atliktas vertinant komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemos plėtros projektų kaštų-naudos analizės rezultatus ir siekiant nustatyti ES 
lėšomis finansuotų projektų poveikį gyventojų išlaidoms už atliekų tvarkymą (plačiau žr. 
ataskaitos 5.2 dalį). 

 
3 lentelė. Projektų grupės ir pogrupiai 

Analizės tikslais visi pagal Priemonę finansuoti projektai (29 projektai) skirstomi į 3 grupes: 
 

1) Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektai – 18 projektų (toliau – ATSS projektai). Šie projektai 
pagal vykdomas veiklas toliau skirstomi į 3 pogrupius: 

a) DGASA ir ŽAKA įrengimo projektai (5 projektai); 
b) Senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymo projektai (7 projektai); 
c) Mišrūs projektai (apima DGASA ir ŽAKA įrengimo ir senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymo 

veiklas; 6 projektai); 
2) Pavojingų atliekų tvarkymo projektas – 1 projektas; 
3) Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai, kurių metu siekiama suskurti 

biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūrą – 10 projektų (toliau – 
BSA projektai). 

 

 
Projektų grupavimas aktualus atliekant: 
 

 Priemonės administravimo efektyvumo vertinimą (projektai buvo finansuojami pagal du 
projektų finansavimo sąlygų aprašus, procedūrų skirtumai lėmė skirtingą projektų paraiškų 
rengimo ir įgyvendinimo eigą); 

 Priemonės rezultatyvumo vertinimą, kadangi skiriasi ATSS ir BSA projektų įgyvendinimo sparta 
ir rezultatai; 

 Priemonės efektyvumo vertinimą (projektų vieneto kainos rodikliai lyginami panašių projektų 
grupėje). 

 
Galiausiai, kur aktualu, vertinimo rezultatai analizuojami ne tik Priemonės, projektų, jų grupių ar 
pogrupių lygiu, bet ir atliekų tvarkymo regionų lygiu. Tarp atskirų regionų lyginami projektų 
rezultatyvumo, efektyvumo vertinimui taikomi rodikliai. Kai kuriais klausimais analizė atliekama 
lyginant skirtingais laikotarpiais (2000-2006 m. ir 2007-2013 m.) finansuotus, regioninių atliekų 
tvarkymo centrų įgyvendinamus atliekų sektoriaus projektus, be to, analizuojami ir tarpusavyje 
lyginami atskirų laikotarpių projektų rodikliai ir suminiai abiejų laikotarpių rodikliai.  
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2 2007-2013 M. ATLIEKŲ SEKTORIUI SKIRTOS ES PARAMOS 
TINKAMUMO VERTINIMAS 

Šiame ataskaitos skyriuje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

 (1.1 klausimas) Kaip ir kiek iš įvairių ES fondų ir kitų lėšų buvo finansuojamas atliekų 
sektorius nuo 2001 metų?  

 Ar 2007-2013 m. Aplinkos ministerijos administruojama priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimas“ yra tinkama ir suderinta su kitomis intervencijomis?  

 Kokiu mastu skirtingos priemonės prisidės prie atliekų sektoriaus užduočių įgyvendinimo? 
(analizuojama rezultatyvumo ir poveikio dalyse)  

 (1.2 klausimas) Ar Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatyti tikslai, 
uždaviniai, priemonės, rodikliai ir lėšos yra adekvatūs atliekų tvarkymo politikai įgyvendinti?  

 Ar tikslams, uždaviniams pasiekti numatytos tinkamos remiamos veiklos ir pareiškėjai?  
 Ar nustatytieji rodikliai realiai parodo tikslų pasiekimą? 
 Ar tikslams pasiekti suplanuoti tinkamiausi projektai? 

2.1 ATLIEKŲ SEKTORIAUS RAIDA IR FINANSAVIMAS NUO 2001 M. 

Lietuvos pasirengimas narystei Europos Sąjungoje ir jau dešimtmetį trunkanti narystė turėjo esminės 
įtakos atliekų sektoriaus raidai Lietuvoje: Lietuva įsipareigojo įgyvendinti ES teisės aktų reikalavimus 
atliekų tvarkymo srityje ir įgijo teisę naudotis ES finansine parama ES aplinkos acquis įgyvendinimui.  
 
Atliekų tvarkymo teisinė bazė Lietuvoje pradėta kurti dar 1998 m., kai buvo priimtas Atliekų tvarkymo 
įstatymas. Detalesnė informacija apie Lietuvos atliekų tvarkymo sistemos ir teisinės bazės kūrimą 
pateikiama lentelėje. 
 
4 lentelė. Atliekų tvarkymo sistemos raida Lietuvoje 

 1998–2002 m. buvo pradėta kurti Lietuvos atliekų tvarkymo teisinė bazė, kadangi buvo priimtas 
Atliekų tvarkymo įstatymas, Atliekų tvarkymo taisyklės, Valstybinės atliekų tvarkymo strategijos ir 
veiksmų programos metmenys10. Šiuose metmenyse buvo įtvirtinta atliekų tvarkymo prioritetų 
hierarchija (atliekų vengimas, atliekų panaudojimas, saugus atliekų šalinimas), nurodyti pagrindiniai 
finansiniai ir teisiniai instrumentai. Šiuo laikotarpiu taip pat buvo patvirtinta Valstybinė pavojingų 
atliekų tvarkymo programa ir jos įgyvendinimo priemonės11. 

 2002 m. buvo patvirtintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (toliau – VSATP)12, 
kuriame įtvirtinti valstybės įsipareigojimai remti regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrimą kaip 
pagrindinę ES teisės aktuose numatytų reikalavimų atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimo priemonę. 
Šiame plane taip pat buvo numatyti atliekų tvarkymo sistemos prioritetai (atliekų prevencija, gaminių 
pakartotinis naudojimas, atliekų perdirbimas, kitoks atliekų panaudojimas, atliekų šalinimas). 

 VSATP nustatyti ilgalaikiai strateginiai atliekų tvarkymo tikslai: 1) iki 2009 metų užtikrinti viešosios 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumą, kokybę ir prieinamumą; 2) ne vėliau kaip nuo 
2009 metų vidurio nepavojingas atliekas šalinti tik ES reikalavimus atitinkančiuose regioniniuose 
nepavojingų atliekų sąvartynuose; 3) iki 2011 metų pabaigos uždaryti visus aplinkos apsaugos ir 
visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus; 4) iki 2013 metų Lietuvoje 
sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus; 5) iki 2013 metų perdirbti ar 

                                                 
10 LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726) (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais); LR aplinkos ministro 
1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065) (su vėlesniais 
papildymais ir pakeitimais); LR Vyriausybės 1999 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 593 „Dėl Valstybinės atliekų tvarkymo 
strategijos ir veiksmų programos metmenų“ (Žin., 1999, Nr. 44-1409). 
11 LR Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 761 „Dėl Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos ir jos 
įgyvendinimo priemonių“ (Žin., 1999, Nr. 52-1695). 
12 LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (Žin., 
2002, Nr. 40-1499) (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais). 
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kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų; 6) ne vėliau kaip nuo 2013 metų 
sąvartynuose šalinti tik apdorotas, t. y. išrūšiavus likusias, netinkamas perdirbti ar kitaip naudoti, 
atliekas. 

 2002–2005 m. savivaldybių sutarimu buvo įsteigta 10 regioninių atliekų tvarkymo centrų ir sukurta 
10 regioninių atliekų tvarkymo sistemų (Alytaus, Šiaulių, Tauragės, Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio, Marijampolės, Telšių ir Utenos), kurių diegimas ir plėtojimas iš dalies finansuotas ISPA ir 
Sanglaudos fondo lėšomis. Paminėtina, kad ISPA ir Sanglaudos fondo parama tiesiogiai paskatino 
regioninį atliekų tvarkymo planavimą ir savivaldybių bendradarbiavimą, prisidėjo prie viešųjų paslaugų 
(šiuo atveju – atliekų tvarkymo srityje) plėtros ir siekių teikti jas gyventojams už mažiausią kainą. 
Regioninės atliekų tvarkymo sistemos kuriamos pagal parengtus regioninius atliekų tvarkymo planus. 
Sukūrus regionines atliekų tvarkymo sistemas, pagerėjo atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumas 
gyventojams. 2012 m. birželio mėnesio duomenimis, miestuose (daugiau nei 1000 gyventojų) atliekų 
tvarkymo paslaugas gauna 97 proc., miesteliuose ir kaimuose (mažiau nei 200 gyventojų) – 79 proc. 
gyventojų13. 

 Įgyvendinant VSATP numatytą tikslą, nuo 2009 m. vidurio nutrauktas atliekų šalinimas aplinkos 
apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančiuose sąvartynuose. Šiuo metu 
Lietuvoje atliekos šalinamos 11 regioninių nepavojingųjų atliekų sąvartynų. 

 Sukūrus regionines atliekų tvarkymo sistemas, įgyvendinamas principas „teršėjas moka“ (gamintojų 
atsakomybės principas), didėja atliekų tvarkymo dalis, finansuojama gamintojų ir importuotojų, 
atsiranda privačių investicijų. 

 Paminėtina, kad VASTP nustatyti tikslai 2013 m. dėl komunalinių atliekų perdirbimo ar kitokio 
panaudojimo liks neįgyvendinti. Vadovaujantis paskutiniais Aplinkos apsaugos agentūros oficialiai 
skelbiamais duomenimis, 2011 m. Lietuvoje sąvartynuose buvo šalinama 77,3 proc. visų surinktų 
komunalinių atliekų14, nors iki 2013 m. pabaigos sąvartynuose turi būti šalinama tik 50 proc. 
komunalinių atliekų. 2011 m. perdirbta ar kitaip panaudota tik 20,4 proc. komunalinių atliekų. 

 Siekiant nustatyti atliekų tvarkymo strateginius tikslus, 2014-2020 metų laikotarpio tikslus, uždavinius 
ir priemones, taip pat valstybines ir savivaldybių atliekų tvarkymo užduotis bei ES paramos 

panaudojimo kryptis buvo parengtas ir 2014 m. balandžio 16 d. patvirtintas15 Valstybinis atliekų 
tvarkymo 2014-2020 metų planas.  

 
Atliekų tvarkymo sistemos būklė, atliekų tvarkymo strateginiai tikslai ir užduotys, taip pat tikslai, 
uždaviniai ir priemonės nustatomi nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose. Pagrindinis atliekų 
sektoriaus nacionalinis strateginis dokumentas analizuojamu laikotarpiu buvo Valstybinis strateginis 
atliekų tvarkymo planas, priimtas 2002 m., atnaujintas 2007 m. ir panaikintas 2014 m. patvirtinus 
Valstybinį atliekų tvarkymo planą. Vadovaujantis nacionaliniais strateginiais dokumentais buvo 
rengiami skirtingų laikotarpių nacionaliniai ES paramos panaudojimo dokumentai, pagal kuriuos nuo 
2001 m. ES ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis buvo finansuojami svarbiausi atliekų sektoriaus 
projektai Lietuvoje. Informacija apie svarbiausius nacionalinius strateginius dokumentus atliekų 
tvarkymo srityje pateikiama lentelėje. 
 
5 lentelė. Svarbiausi nacionaliniai strateginiai dokumentai atliekų tvarkymo srityje  

Laikotarpis Nacionaliniai strateginiai 
dokumentai  

Nacionaliniai ES paramos panaudojimo strateginiai dokumentai 

2000-2006 m. Valstybinis strateginis atliekų 

tvarkymo planas16 

ISPA strategijos 

Sanglaudos fondo strategija 2004–2006 metams17 
Lietuvos 2004-2006 metų bendrasis programavimo dokumentas 

2007-2013 m. 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa ir jos priedas (3 
prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonė „Atliekų tvarkymo 

                                                 
13 Aplinkos ministerija. Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2012–
2013 m. 
14 Detalesnė informacija adresu: <http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=e4055918-4f56-4aee-8c10-620b407cc6f1>. 
15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės2014 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 366. 
16 Patvirtintas LRV 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (LRV 2007 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1224 redakcija). 
17 Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2004 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-054/D1-
79/3-99. 

http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=e4055918-4f56-4aee-8c10-620b407cc6f1
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Laikotarpis Nacionaliniai strateginiai 
dokumentai  

Nacionaliniai ES paramos panaudojimo strateginiai dokumentai 

sistemos sukūrimas”) 
2014-2020 m. Valstybinis atliekų tvarkymo 

2014–2020 metų planas18 
Valstybinė atliekų prevencijos 

programa19 

2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų 

programa20 (5.2 investicinis prioritetas “Investicijos į atliekų sektorių, 
siekiant įvykdyti ES aplinkos acquis reikalavimus ir patenkinti valstybių 
narių nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus (6i)”) 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Siekiant nustatyti, kaip ir kiek iš įvairių ES fondų ir kitų lėšų buvo finansuojamas atliekų sektorius 
nuo 2001 metų, vertinimo metu buvo analizuojami šie finansavimo šaltiniai:  
 

1) ES fondų parama: 
a. ISPA  parama pasirengimo narystei ES laikotarpiu; 
b. Sanglaudos fondo parama (2004-2006 m. ir 2007-2013 m.) investiciniams ir 

„minkštiesiems“ (visuomenės švietimo ir  informavimo apie atliekų tvarkymą) atliekų 
sektoriaus projektams; 

c. 2004-2006 m. ERPF parama (pagal BPD 1.3 priemonę „Aplinkos kokybės gerinimas ir 
žalos aplinkai prevencija“); 

d. 2007-2013 m. ERPF parama (pagal kitų institucijų, pavyzdžiui, Ūkio ministerijos, 
administruojamas 2007-2013 metų veiksmų programas); 

e. Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-
2013 m. programą). 

2) Nacionalinių programų parama (Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo (GPAT) programa, 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programa, Aplinkos apsaugos rėmimo 
(AAR) programa).  

3) Kita ES ir tarptautinė finansinė parama (programa Life+, Šveicarijos, Europos ekonominės 
erdvės ir Norvegijos finansinė parama). 

 
Nustatyta, kad pagrindinis atliekų sektoriaus finansavimo šaltinis buvo ISPA ir Sanglaudos fondas. 
Keletas privataus sektoriaus projektų buvo finansuota pagal ŪM administruojamas 2007-2013 metų 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones. Kita ES ir tarptautinė finansinė parama 
reikšmingesnės įtakos atliekų sektoriui neturėjo, kadangi finansavimas buvo skirtas tik keliems 
„minkštiesiems“ projektams, susijusiems su savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo centrų 
darbuotojų mokymu ir bendradarbiavimo su analogiškomis užsienio šalių institucijomis skatinimu 
(projektai finansuoti pagal įvairias EEE finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo 
subsidijų schemas – plačiau žr. ataskaitos 2.1.3 dalį). Nacionalinių programų lėšomis buvo finansuoti 
įvairūs viešojo ir privataus sektoriaus projektai, skirti ne tik komunalinių, bet ir kitų atliekų tvarkymui 
(plačiau žr. ataskaitos 2.1.2 dalį). Toliau pateikiama detalesnė informacija apie atliekų sektoriaus 
finansavimą iš įvairių šaltinių.  

2.1.1 Atliekų sektoriaus finansavimas ES fondų lėšomis 

ES struktūrinių fondų parama atliekų sektoriaus modernizavimui ir plėtrai Lietuvai teikiama nuo 
pasirengimo narystei ES laikotarpio: iki Lietuvos įstojimo į ES atliekų sektorius buvo finansuojamas 
ISPA lėšomis, kurias, Lietuvai įstojus į ES, pakeitė Sanglaudos fondo parama. 

  

                                                 
18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-16 nutarimas Nr. 366 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 
balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo.  
19 Patvirtinta LR aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-782. 
20 Projektas. 
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2.1.1.1 ISPA parama pasirengimo narystei ES laikotarpiu ir Sanglaudos fondo parama 
2004-2006 m. laikotarpiu 

Integracijos į ES metu aplinkos sektorius buvo vienas iš sudėtingiausių ir daugiausia žmogiškųjų bei 
materialinių išteklių reikalaujančių sektorių. Tai lėmė prasta aplinkos apsaugos sistemos būklė, 
menkos investicijos nacionaliniame, savivaldybių ir regionų lygiuose arba visiškas investicijų 
nebuvimas, žemas kompetencijos lygis atliekų ir nuotekų tvarkymo sektoriuje. ES acquis 
įgyvendinimas aplinkosaugos srityje reikalavo didelių investicijų, ypač siekiant įgyvendinti ES 
direktyvų reikalavimus dėl miesto nuotekų valymo, žmonėms vartoti skirto vandens kokybės, atliekų 
sąvartynų, pavojingų atliekų, pakuočių ir pakuočių atliekų, didelių deginimo įrenginių21.  
 
Buvo skaičiuojama22, kad siekiant prisitaikyti prie ES standartų Lietuvoje atliekų tvarkymo sistemoms 
(sąvartynai, atliekų surinkimas, antrinių žaliavų išskyrimas) įrengti reikės apie 116 mln. EUR, o 
pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos įgyvendinimui – apie 23 mln. EUR. Svarbiausiu stojimo 
partnerystės ir Nacionalinės Acquis priėmimo programos tikslų aplinkosaugos sektoriuje 
įgyvendinimo finansavimo šaltiniu tapo ISPA. Siekiant sudaryti galimybes atliekų tvarkymo 
problemoms spręsti panaudoti ISPA lėšas,23 savivaldybių bendru sutarimu 2002–2005 m. buvo įsteigta 
dešimt regioninių atliekų tvarkymo centrų (RATC). Galima teigti, kad ISPA parama tiesiogiai paskatino 
regioninį atliekų tvarkymo planavimą ir savivaldybių bendradarbiavimą. 
 
ISPA lėšomis Lietuvoje buvo finansuoti 8 atliekų sektoriaus projektai, o jų bendra vertė – 105,3 mln. 
EUR (363,6 mln. Lt), iš kurių ISPA įnašas sudarė apie 63 proc. – 66,8 mln. EUR (230,6 mln. Lt).24 
Sanglaudos fondo lėšomis 2004-2006 m. laikotarpiu buvo finansuoti 3 atliekų sektoriaus projektai. 
Bendra projektų vertė – 50,7 mln. EUR, iš jų Sanglaudos fondo įnašas apie 79 proc. – 40,1 mln. EUR. 
Bendra finansinių įsipareigojimų atliekų sektoriaus projektams įgyvendinti suma sudarė 539.237.960 
Lt, o ES dalis (ISPA ir Sanglaudos fondo lėšos) – 369.229.739 Lt.25 10 projektų buvo skirta regioninių 
atliekų tvarkymo sistemų sukūrimui, o vienas – pavojingų atliekų tvarkymui Lietuvoje. Dauguma šių 
projektų turėjo būti užbaigti iki 2010-12-31, tačiau kai kuriems (pavyzdžiui, Klaipėdos regiono 
projektui ir pavojingų atliekų tvarkymo projektui) išlaidų tinkamumo terminas buvo pratęstas iki 
2011-12-31. 
 
ISPA ir 2004-2006 m. Sanglaudos fondo projektų įgyvendinimas buvo sudėtingas: trūko patirties tokio 
masto projektams įgyvendinti, be to, keičiantis šalies makroekonominei situacijai augo projektų 
biudžetai. Planuotų ir faktinių projektų verčių palyginimas (žr. 1 pav.) patvirtina ekonominėje 
literatūroje pateikiamą teiginį26, kad politikos tikslo pasiekimas tiek pat priklauso nuo 
makroekonominės situacijos, kiek ir nuo investicinės programos. Esant stabiliai makroekonominei 
situacijai galima prognozuoti, kad kelerių metų trukmės investicinė programa bus įgyvendinta taip, 
kaip suplanavo sprendimo priėmėjai, o numatyti investicijų rezultatai bus visiškai pasiekti. Tačiau, 
situacijai kintant, visų pirma gali sumažėti programos intervencijos logikos aktualumas, o, antra, gali 
atsirasti kliūčių su numatytu finansiniu indėliu pasiekti suplanuotus rezultatus (ši rizika ypač aktuali 
tuo atveju, jei daug sparčiau nei prognozuota auga infliacija).  
 

                                                 
21 Tarybos direktyva Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo, Tarybos direktyva Nr. Nr. 98/83/EB dėl žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybės, Tarybos direktyva Nr. 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų, Tarybos direktyva Nr. 91/698/EEB dėl 
pavojingų atliekų, Tarybos direktyva Nr. 1994/62/EB, Tarybos direktyva Nr. 2001/80/EB dėl didelių deginimo įrenginių. 
22 Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Lietuvos integracijos į ES finansinių, ekonominių ir socialinių 
pasekmių susisteminimas ir analizė, 2002. 
23 Įgyvendinant projektus savivaldybių lygiu, investicijos nebūtų pasiekusios minimalios ISPA reikalaujamos vertės. 
24 ESTEP, Sanglaudos fondo paramos poveikio Lietuvai vertinimas, Galutinė ataskaita, 2011-03-15, p.9. 
25 2000–2004 m. ISPA lėšomis Lietuvoje finansuoti 8 projektai, kuriems skirtų lėšų suma siekia 363.612.392 Lt (ISPA dalis – 
230.782.092 Lt). 2004–2006 m. Sanglaudos fondo lėšomis Lietuvoje buvo finansuoti 3 projektai, kuriems skirtų lėšų suma 
sudaro 175.625.567 Lt (Sanglaudos fondo dalis – 138.447.646 Lt). 
26 M.S. Khan, S.M. Nsouli, Chorng-Huey Wong, International Monetary Fund Institute. Macroeconomic Management: Programs 
and Policies, 2002. 
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ISPA ir 2004-2006 m. Sanglaudos fondo projektų faktinė vertė (t. y. vertė pagal pasirašytas darbų ir 
paslaugų pirkimo sutartis) išaugo maždaug penktadaliu (21 proc.). Didelės įtakos tokiam projektų 
vertės išaugimui turėjo šalies makroekonominė situacija ir augantis Statybų kainų indeksas.27 
 
1 pav. ISPA ir Sanglaudos fondo 2004-2006 m. projektų planuotos ir faktinės vertės, 
projektams išmokėtos lėšos 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal APVA pateiktas projektų sutarčių finansinės būklės ataskaitas 2011-12-31. 

 
ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis 2000–2006 m. buvo siekiama spręsti pagrindines atliekų sektoriaus 
problemas, prioritetas buvo teikiamas infrastruktūriniams investiciniams projektams. Komunalinių 
atliekų tvarkymo srityje nebuvo tinkamos atliekų šalinimo sistemos, šalyje buvo didelė aplinkos tarša 
buitinėmis atliekomis iš aplinkosaugos reikalavimų neatitinkančių sąvartynų, trūko kitos komunalinių 
atliekų tvarkymo infrastruktūros (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelių, antrinių žaliavų atskiro surinkimo priemonių ir rūšiavimo linijų). Be to, 
viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga (atliekų surinkimo ir šalinimo) buvo organizuojama 
atskirų savivaldybių lygiu, vieningų iniciatyvų ar projektų investuoti į bendrus su kitomis 
savivaldybėmis (regioninius) rūšiavimo ar šalinimo įrenginius nebuvo. Lietuvoje nebuvo sukurta 
pavojingų gamybos atliekų tvarkymo sistema.  Per metus Lietuvoje susidaro daugiau nei 100 tūkst. 
tonų pavojingų atliekų, todėl didžioji dalis tokių atliekų buvo surenkama ir saugoma įmonių 
teritorijose, laikino saugojimo aikštelėse, tačiau, nesant tinkamos apskaitos, dideli šių atliekų kiekiai 
patekdavo į gamtą ar netgi sąvartynus28. 
 
ISPA ir 2004-2006 m. Sanglaudos fondo projektų įgyvendinimo metu su didesniais ar mažesniais 
nukrypimais buvo pasiekti iš esmės visi suplanuoti infrastruktūros rodikliai: pastatyti ir veikia 11 
modernių, ES reikalavimus atitinkančių regioninių sąvartynų, uždaryta ir sutvarkyta daugiau nei 400 
sąvartynų ar mažų šiukšlynų, įrengta 11 kompostavimo aikštelių žaliosioms atliekoms ir 30 didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, įrengtos 347 konteinerinės aikštelės, 34 atliekų priėmimo 
punktai, 5 atliekų perkrovimo stotys, 1 rūšiavimo linija, įsigyta mobili sąvartyno įranga, sutvarkyti 
pesticidų kapinynai, sutvarkytos pavojingos atliekos iš bankrutavusių įmonių, sutvarkyti apleisti 
sandėliai, uždarytas Aukštrakių odų pramonės sąvartynas, pastatytas pavojingų atliekų deginimo 
įrenginys.29 
  

                                                 
27 ESTEP, Sanglaudos fondo paramos poveikio Lietuvai vertinimas, Galutinė ataskaita, 2011-03-15.  
28 ESTEP. Sanglaudos fondo paramos poveikio Lietuvai vertinimas, Galutinė ataskaita. 2011-03-15. 
29 ESTEP, Sanglaudos fondo paramos poveikio Lietuvai vertinimas, Galutinė ataskaita, 2011-03-15. 
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2.1.1.2 Sanglaudos fondo parama 2007-2013 m. laikotarpiu 

2007–2013 m. Sanglaudos fondo parama atliekų tvarkymui Lietuvoje teikiama pagal Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Nr. VP3-3.2-AM-
01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau – Priemonė). Priemonės tikslas – sukurti 
šiuolaikišką ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą. Priemonės lėšos 
skiriamos penkių remiamų veiklų sričių įgyvendinimui: (1) senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymui, 
(2) didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimui, (3) žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių 
įrengimui, (4) pavojingų atliekų sąvartyno įrengimui ir (5) komunalinių atliekų tvarkymo sistemų 
infrastruktūros plėtrai – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo 
infrastruktūros sukūrimui.  
 
Pagal Priemonę finansuoti 29 projektai, iš kurių 10 jau yra baigti įgyvendinti. Bendras įgyvendinamų 
projektų biudžetas yra 786,7 mln. litų. Projektams skirtas finansavimas (ES ir LR valstybės biudžeto 
lėšos) sudaro 673,3 mln. litų (iš jų 653,1 mln. litų yra Sanglaudos fondo lėšos). Visus pagal Priemonę 
įgyvendinamus projektus galima suskirstyti į 3 kategorijas:  
 

1) Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektai, skirti senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymui, 
didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių  
įrengimui – 18 projektų ; 

2) Pavojingų atliekų tvarkymo projektas – 1 projektas; 
3) Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai, kurių metu siekiama sukurti 

biologiškai skaidžių atliekų  tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūrą – 10 
projektų. 

 
Pirmosios ir antrosios kategorijos projektai iš esmės tęsia 2000-2006 m. laikotarpiu ISPA ir 
Sanglaudos fondo lėšomis finansuotas veiklas, o trečiosios kategorijos projektai yra skirti komunalinių 
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai regionuose, siekiant sumažinti sąvartynuose šalinamų 
biologiškai skaidžių atliekų kiekį. Šių projektų įgyvendinimo metu turi būti pastatyti komunalinių 
atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai visuose dešimtyje atliekų tvarkymo regionų, 
taip pat numatytas biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo ir antrinių žaliavų surinkimo 
konteinerių, skirtų individualių valdų savininkams, įsigijimas, siekiant užtikrinti pirminį šių atliekų 
rūšiavimą. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektams tenka didžioji dalis (66 
proc.) bendro pagal Priemonę finansuotų projektų biudžeto (žr. 2 pav.).  
 
2 pav. Priemonės lėšų pasiskirstymas pagal projektų kategorijas (mln. Lt, %) 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal ES struktūrinės paramos svetainės duomenis (2014-04-08). 

 
2007-2013 m. laikotarpiu daugiausiai Sanglaudos fondo lėšų buvo skirta projektams Vilniaus, Kauno ir 
Alytaus regionuose įgyvendinti, o mažiausiai - Tauragės regione. Daugiausiai projektų buvo vykdoma 
Alytaus ir Šiaulių regionuose (plačiau žr. 3 pav.). 
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3 pav. Priemonės projektų ir lėšų pasiskirstymas pagal atliekų tvarkymo regionus 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal ES struktūrinės paramos svetainės duomenis (2014-04-08). 

2.1.1.3 ISPA ir Sanglaudos fondo lėšų paskirstymas atliekų tvarkymo regionams 

Siekiant įvertinti, ar ISPA ir Sanglaudos fondo lėšos buvo tolygiai paskirstytos atskiriems atliekų  
tvarkymo regionams ir sudarė prielaidas tolygiai atskirų regionų komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemų plėtrai, buvo atlikta detalesnė lėšų paskirstymo analizė. Lėšų paskirstymo optimalumas ir 
tolygumas vertintas pagal tokius rodiklius: 
 

 Santykiniai regiono investicijų dalies ir gyventojų dalies rodikliai (vertinama, ar regionui skirtų 
lėšų dalis atitinka regiono gyventojų skaičių); 

 Vienam regiono gyventojui tenkanti lėšų suma; 
 ATSS projektų investicijų ir sukurtos infrastruktūros palyginimas regionuose. 

 
Vertinant 2007-2013 m. Sanglaudos fondo projektų ir investicijų pasiskirstymą pagal atliekų tvarkymo 
regionus (7 lentelė) matyti, kad lėšų pasiskirstymas iš esmės atitinka regiono gyventojų skaičių 
(daugiausiai investicijų numatyta Vilniaus ir Kauno regionuose), tačiau yra tam tikrų išimčių: 
pavyzdžiui, Klaipėdos regionui tenka santykinai mažesnė investicijų dalis, o Alytaus ir Marijampolės 
regionams – santykinai didesnė investicijų dalis nei regiono gyventojų skaičius.  
 
6 lentelė. 2007-2013 m. projektų ir investicijų pasiskirstymas pagal regionus  

Regionas 
Projektų 
skaičius 

Bendra projektų 
vertė, Lt 

Bendra vertė proc. 
nuo visos sumos 

Regiono gyventojų 
skaičius 

Regiono gyventojų 
dalis 

Alytus 5 98.605.510 12,7% 184.492 6,2% 
Kaunas 2 130.224.135 16,8% 556.630 18,8% 
Klaipėda 2 55.712.189 7,2% 330.350 11,2% 
Marijampolė 3 83.562.856 10,8% 155.276 5,2% 
Panevėžys 3 57.485.108 7,4% 240.571 8,1% 
Šiauliai 4 69.807.932 9,0% 288.170 9,7% 
Tauragė 3 25.759.514 3,3% 105.509 3,6% 
Telšiai 2 38.580.235 5,0% 146.646 5,0% 
Utena 2 47.492.302 6,1% 144.182 4,9% 
Vilnius 2 168.733.146 21,7% 806.356 27,3% 
Iš viso 29 775.962.927 100% 2.958.182 100,0% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal ES paramos svetainėje skelbiamus ir APVA pateiktus duomenis (2014-04-08). 
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Investicijų pasiskirstymo netolygumus gali lemti keletas priežasčių:  
 

 investicijos 2000-2006 m. laikotarpiu (aktualu ATSS projektams); 
 masto efektas (aktualu didžiųjų regionų, tokių kaip Vilniaus, Kauno, Klaipėdos projektai); 
 specifinė regiono atliekų tvarkymo infrastruktūra (pavyzdžiui, atliekų deginimo galimybė 

Klaipėdos regione); 
 skirtingas senų sąvartynų (šiukšlynų), kuriuos reikėjo sutvarkyti ir uždaryti skaičius 

(daugiausiai tokių sąvartynų (šiukšlynų) sutvarkyta Šiaulių, Vilniaus ir Utenos regionuose, 
mažiausiai – Marijampolės, Telšių ir Klaipėdos regionuose); 

 skirtingi projektų tikslai ir siekiami rezultatai (pavyzdžiui, Alytaus regione kuriamas tankesnis 
didžiųjų gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių tinklas; Tauragės 
regione dėl sunkumų vykdant viešuosius pirkimus atsisakyta atliekų mechaninio apdorojimo 
įrenginių ir statoma tik atliekų biologinio apdorojimo (kompostavimo) aikštelė, Šiaulių regione 
statomi mažesnio pajėgumo MBA įrenginiai, todėl nebus užtikrintas ilgalaikių atliekų tvarkymo 
užduočių įvykdymas);  

 įgyvendinamų projektų skaičius (tikėtina, kad administruoti daugiau projektų kainuoja 
brangiau; daugiausiai ATSS projektų 2007-2013 m. įgyvendinama Alytaus regione). 

 
ATSS ir BSA projektų investicijos 2007-2013 m. Visų 2007-2013 m. Sanglaudos fondo projektų 
investicijų pasiskirstymo netolygumus iš dalies paaiškina investicijų analizė atskirų projektų grupių 
lygiu (7 lentelė). BSA projektų grupėje santykinai mažesnėmis investicijomis nei atliekų tvarkymo 
regiono gyventojų dalis išsiskiria regionai, kuriuose susiklostė specifinės aplinkybės: Klaipėdos 
regione investuojama santykinai mažiau, nes čia nenumatytas atliekų biologinis apdorojimas 
(mechaniniu būdu apdorotos atliekos bus deginamos), Tauragės regione nenumatytas atliekų 
mechaninis apdorojimas (investuojama į antrinių žaliavų konteinerius, statoma atviro kompostavimo 
aikštelė biologiškai skaidžių atliekų apdorojimui), Šiaulių regione investuojama santykinai mažiau, nes 
kuriami  mažesni atliekų tvarkymo pajėgumai nei reikėtų pagal regione susidarančių atliekų kiekį. 
Santykinai didesnės investicijos numatytos Alytaus, Marijampolės, Utenos ir Kauno regionų 
projektams. Kauno regione didesnes investicijas greičiausiai lemia tai, kad čia statomi du MBA 
įrenginiai, nes yra du regioniniai sąvartynai. 
 
ATSS projektų grupėje santykinai didesnėmis investicijomis išsiskiria Alytaus, Marijampolės, Šiaulių ir 
Vilniaus regionų projektai: vienuose didesnį investicijų poreikį paaiškina regiono dydis (Vilnius), 
kituose – projektų tikslai ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros vizija (pavyzdžiui, Alytuje 
kuriamas tankesnis DGASA ir ŽAKA tinklas).  
 
7 lentelė. 2007-2013 m. projektų ir investicijų pasiskirstymas pagal regionus ir projektų 
grupes (ATSS ir BSA projektai) 

Regionas ATSS 
projektų 
skaičius 

ATSS projektų 
vertė 

ATSS 
projektų 
investicijų 
dalis 
regione 

BSA projektų vertė BSA 
projektų 
investicijų 
dalis 
regione 

Regiono 
gyventojų 
dalis 

Alytus 4 48.793.585,13 19% 49.811.925,14 10% 6,2% 
Kaunas 1 11.008.000,00 4% 119.216.134,71 23% 18,8% 
Klaipėda 1 17.732.188,97 7% 37.980.000,00 7% 11,2% 
Marijampolė 2 46.475.996,84 18% 37.086.858,70 7% 5,2% 
Panevėžys 2 19.205.176,12 8% 38.279.931,86 7% 8,1% 
Šiauliai 3 45.420.343,77 18% 24.387.587,98 5% 9,7% 
Tauragė 2 16.349.827,46 6% 9.409.686,88 2% 3,6% 
Telšiai 1 5.594.165,03 2% 32.986.070,41 6% 5,0% 
Utena 1 6.001.605,10 2% 41.490.697,36 8% 4,9% 
Vilnius 1 37.968.860,02 15% 130.764.286,00 25% 27,3% 
Iš viso 18 254.549.748,44 100% 521.413.179,04 100% 100,0% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal ES paramos svetainėje skelbiamus ir APVA pateiktus duomenis (2014-04-08). 
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Tačiau 2007-2013 m. laikotarpio investicijų netolygumams atskiruose atliekų tvarkymo regionuose 
paaiškinti, aktualu analizuoti atitinkamų ankstesnio laikotarpio investicijų pasiskirstymą ir pasiektus 
rezultatus, nes didesnį investicijų poreikį 2007-2013 m. laikotarpiu galėjo lemti mažesnės investicijos 
2000-2006 m.  
 
4 pav. 2000-2013 m.ATSS projektų investicijų pasiskirstymas pagal laikotarpius 

 
 
Vertinant ATSS projektų investicijų pasiskirstymą pagal laikotarpius (4 pav.) matyti, kad 2000-
2006 m. laikotarpiu buvo investuota apie 2/3 visų ATSS projektams skirtų lėšų. Kai kuriuose 
regionuose (pavyzdžiui, Utenos, Kauno, Telšių) 2000-2006 m. laikotarpiu buvo investuota dar didesnė 
lėšų dalis, tad 2007-2013 m. investuotos tik nedidelės sumos (iki 15 proc. visų to regiono ATSS 
projektams skirtų lėšų).  
 
Kadangi 2007-2013 m. ATSS projektų veiklos didele dalimi sutampa su 2000-2006 m. laikotarpiu 
finansuotomis veiklomis, investicijų pasiskirstymo analizei naudojami du rodikliai: 
 

1) ATSS projektų investicijos 2000-2013 m. (be 2007-2013 m. BSA projektų); 
2) Visos investicijos į regionines komunalinių atliekų tvarkymo sistemas 2000-2013 m. 

 
ATSS projektų investicijos 2000-2013 m. Vertinant 2000-2013 m. ATSS projektų investicijų dalies ir 
regiono gyventojų dalies rodiklius (8 lentelė; 5 pav.) matyti, kad Šiaulių regiono investicijos atitinka 
gyventojų skaičių; Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose dėl tikėtino masto efekto investicijos yra 
mažesnės nei atitinkamo regiono gyventojų dalis; Alytaus regione atotrūkis tarp gyventojų skaičiaus ir 
investicijų sumažėja, tačiau čia vis tiek investuota santykinai daugiau nei yra gyventojų; o 
Marijampolės ir Utenos regionuose atotrūkis tarp regionui tekusių investicijų dalies ir regiono 
gyventojų dalies išlieka didelis: Marijampolės regione ATSS projektų investicijos sudaro 12,5 proc., 
regiono gyventojų dalis – 5,2 proc.; Utenos regione ATSS projektų investicijos sudaro 8,6 proc., regiono 
gyventojų dalis – 4,9 proc. 
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5 pav. 2000-2013 m. ATSS projektų investicijų ir regiono gyventojų dalis 

 
 
8 lentelė. ATSS projektų investicijų pasiskirstymas pagal regionus 2000-2013 m. 

Regionas Regiono 
gyventojų 
dalis 

2000-2006 m., 
projektams 

išmokėtos lėšos,  

2007-2013 m. ATSS 
projektai 

2000-2013 m. iš 
viso ATSS 

projektams  

2000-2013 m. iš viso 
(ATSS ir BSA 

projektai) 
tūkst. Lt % tūkst. Lt % tūkst. Lt % tūkst. Lt % 

 1 2 3 4 5 6=2+4 7 8 9 
Alytus 6,2% 22.069 4,40% 48.794 19,20% 70.862 9,30% 120.674 9,40% 
Kaunas 18,8% 84.219 16,70% 11.008 4,30% 95.227 12,50% 214.443 16,70% 
Klaipėda 11,2% 49.168 9,70% 17.732 7,00% 66.901 8,80% 104.881 8,20% 
Marijampolė 5,2% 47.803 9,50% 46.476 18,30% 94.279 12,40% 131.365 10,20% 
Panevėžys 8,1% 66.090 13,10% 19.205 7,50% 85.295 11,20% 123.575 9,60% 
Šiauliai 9,7% 34.679 6,90% 45.420 17,80% 80.100 10,50% 104.487 8,20% 
Tauragė 3,6% 24.666 4,90% 16.350 6,40% 41.016 5,40% 50.425 3,90% 
Telšiai 5,0% 35.584 7,00% 5.594 2,20% 41.178 5,40% 74.164 5,80% 
Utena 4,9% 59.707 11,80% 6.002 2,40% 65.708 8,60% 107.199 8,40% 
Vilnius 27,3% 81.734 16,20% 37.969 14,90% 119.703 15,70% 250.467 19,50% 
Iš viso  100,0% 505.718 100,00% 254.550 100,00% 760.268 100% 1.281.681 100% 

 
ATSS projektų investicijos ir rezultatai. Apibendrinta informacija apie ATSS projektams skirtą ISPA 
ir Sanglaudos fondo (2004-2006 m. ir 2007-2013 m.) finansavimą ir projektų įgyvendinimo metu 
sukurtą (numatytą sukurti) atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą pateikiama lentelėje (9 
lentelė). Matyti, kad Vilniaus regionas išsiskiria dideliu sutvarkytų sąvartynų ir įrengtų DGASA 
skaičiumi, nors šiam regionui tekusi investicijų dalis lyginant su regiono gyventojų dalimi yra 
santykinai mažesnė. Utenos regione gyventojų dalį viršijanti investicijų dalis gali būti aiškinama dideliu 
uždarytų sąvartynų skaičiumi, Alytaus regione įrengta santykinai daugiau DGASA. Marijampolės 
regione uždaryta mažiausiai sąvartynų (19), įrengtų DGASA ir ŽAKA skaičius taip pat nėra didelis, tad 
regiono gyventojų dalį viršijanti investicijų dalis gali būti nulemta kitų veiksnių (pavyzdžiui, 
nepakankamo projektų efektyvumo).  
 
9 lentelė. ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis sukurta (sutvarkyta) infrastruktūra regionuose 

Regionas ATSS 
projektų 
vertė 2000-
2013 m. 

Uždaryta 
sąvartynų 

Įrengta DGASA (APP) Įrengta 
ŽAKA 

Kita infrastruktūra (2000-
2006 m.) 

Alytaus 70.862.159 1+93=94* 5+11=16 2+6=8 Regioninis sąvartynas (1) 
Kauno 95.227.267 58+0=58 6+5=11 1+2=3 Regioniniai sąvartynai (2) 

Atliekų perkrovimo stotys (3) 
Klaipėdos 66.900.648 38+1=39 0+10=10 0+7=7 Regioninis sąvartynas (1) 
Marijampolės 94.278.591 1+18=19 5+0=5 0+5=5 Regioninis sąvartynas (1) 
Panevėžio 85.294.702 1+93=94 5+3=8 5+1=6 Regioninis sąvartynas (1) 

Atliekų perkrovimo stotys (2) 
Šiaulių 80.099.620 117+54=171 (34)+8=8 (34) 1+4=5 Konteinerinės aikštelės (247) 
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Regionas ATSS 
projektų 
vertė 2000-
2013 m. 

Uždaryta 
sąvartynų 

Įrengta DGASA (APP) Įrengta 
ŽAKA 

Kita infrastruktūra (2000-
2006 m.) 

Tauragės 41.015.569 1+58=59 4+0=4 1+3=4 Regioninis sąvartynas (1) 
Telšių 41.178.249 33+1=34 3+0=3 1+3=4 Regioninis sąvartynas (1) 
Utenos 65.708.431 104+10=114 6+0=6 2+4=6 Regioninis sąvartynas (1) 
Vilniaus 119.702.691 113+13=126 2+16=18 0+6=6 Regioninis sąvartynas (1) 

Konteinerinės aikštelės (100) 
Iš viso 760.267.928 467+341=808 36 (34)+53=89 (34)  13+41=54   

* Pateikiama atskirais laikotarpiais (2000-2006 m. ir 2007-2013 m.)  pasiektų rodiklių suma.  

Sudaryta autorių pagal APVA pateiktus duomenis. 

 
Investicijos vienam regiono gyventojui yra dar vienas rodiklis, kuris parodo investicijų mastą ir 
paskirstymo netolygumus. Šį rodiklį kartu su investicijų ir BVP santykio rodikliu taiko ir Europos 
Komisija, lygindama investicijų pasiskirstymą tarp ES šalių. Vienam gyventojui tenkančių investicijų 
palyginimas atliktas atskirai ATSS projektams, BSA projektams ir visoms ISPA ir Sanglaudos fondo 
investicijoms (žr. 6 pav., 7 pav. ir 8 pav.). 
 
Vertinant pagal ATSS projektų investicijas vienam gyventojui (6 pav.) matyti, kad Marijampolės 
regione vienam gyventojui teko daugiau kaip dvigubai už bendrą šalies vidurkį didesnė suma (607 
litai, šalies vidurkis – 257 litai). Utenos, Tauragės ir Alytaus regionuose vienam gyventojui tekusi lėšų 
suma taip pat ženkliai viršija šalies vidurkį. Mažiau nei vidutiniškai šalyje lėšų teko didžiųjų regionų 
(Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) gyventojams.  
 
BSA projektų grupėje situacija panaši – daugiausiai lėšų vertinant pagal vienam gyventojui tenkančią 
lėšų sumą skirta Utenos, Alytaus ir Marijampolės regionams. Tauragės ir Šiaulių regionų BSA projektų 
investicijos vienam gyventojui yra mažiausios (tokią situaciją lemia pasirinkti BSA projektų 
sprendiniai – Tauragės regione nenumatytas atliekų mechaninis apdorojimas, Šiaulių regione statomi 
mažesnio pajėgumo MBA įrenginiai). 
 
Vertinant investicijas vienam gyventojui atskirais laikotarpiais (2000-2006 m. ir 2007-2013 m.) 
matyti, kad (7 pav.): 2007-2013 m. investicijos visuose regionuose išaugo. Vertinant šalies mastu, 
investicijos vienam gyventojui išaugo 3 kartus: nuo 171 Lt iki 519 Lt), tačiau atskiruose regionuose 
investicijos augo nevienoda apimtimi. Mažiausiai investicijos išaugo Utenos ir Telšių regionuose 
(atitinkamai 1,9 ir 2,2 karto), bet šie regionai buvo tarp tų, kuriuose 2000-2006 m. buvo investuota 
daugiausiai. Daugiausiai investicijos išaugo Alytaus ir Šiaulių regionuose (atitinkamai 7,7 ir 4,3 karto) 
– 2000-2006 m. šie regionai buvo tarp tų, kuriuose investuota mažiausiai (vertinant pagal sumą 
vienam gyventojui). Marijampolės regionas tiek vienu, tiek kitu laikotarpiu išsiskyrė ypač didelėmis 
investicijomis vertinant pagal sumą vienam gyventojui ir tokiai situacijai objektyvaus paaiškinimo 
nėra.  
 
Galiausiai, vertinant sumines 2000-2013 m. metų investicijas vienam gyventojui, daugiausiai lėšų teko  
Marijampolės, Utenos ir Alytaus regionams, o mažiausiai – Vilniaus ir Klaipėdos. Pastaruosiuose 
regionuose veikia investicijų masto efektas, o Klaipėdos regione mažesnes investicijas sąlygoja ir 
galimybė deginti atliekas. Santykinai mažesnės investicijos Šiaulių regione gali turėti neigiamos įtakos 
atliekų tvarkymo uždavinių įgyvendinimui ir sąlygoti didesnį lėšų poreikį investicijoms į atliekų 
tvarkymo infrastruktūrą ateityje. 2000-2013 m. laikotarpiu vidutiniškai vienam Lietuvos gyventojui 
teko 433 Lt ISPA ir Sanglaudos fondo investicijų į atliekų sektorių (8 pav.). Įvertinant ir pavojingų 
atliekų tvarkymui skirtas lėšas, vidutinė lėšų suma vienam gyventojui sudaro 472 Lt. 
  



 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

41 

 
6 pav. Projektų investicijos vienam gyventojui, Lt 

   
 

7 pav. Skirtingų laikotarpių ISPA ir SF  investicijos vienam gyventojui, Lt 

  

 
8 pav. 2000-2013 m. ISPA ir Sanglaudos fondo projektų investicijos (Lt/gyv.) 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal APVA pateiktus duomenis. 
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Lietuva patenka tarp 5 ES šalių, kurioms 2000-2013 m. laikotarpiu buvo skirta daugiausiai ISPA ir 
Sanglaudos fondo lėšų atliekų tvarkymo projektams įgyvendinti (vertinant pagal sumą, tenkančią 
vienam gyventojui; žr. 9 pav.). 
 
9 pav. ES parama atliekų tvarkymo projektams 2000-2013 m. įvairiose ES šalyse (Lt/ gyv.) 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal European Commission, Funding needs for the Waste Sector. Final Report, 2 
February 2011, p. 8.  

2.1.1.4 Kita ES struktūrinė parama atliekų sektoriui  

Visuomenės švietimo ir informavimo apie atliekų tvarkymą projektai 
 
2004–2006 m. laikotarpiu aplinkosaugos sektorius taip pat buvo finansuojamas iš Europos regioninės 
plėtros fondo (toliau – ERPF) pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrajame programavimo dokumente 
(toliau – BPD) numatytą priemonę 1.3 „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“30. Viena 
iš priemonės veiklų – informavimas apie aplinką ir Lietuvos gyventojų aplinkosauginio švietimo 
skatinimas. Pagal šią veiklą finansuoti 34 projektai, jiems skirta apie 5 proc. visos pagal priemonę 
skirtos paramos – 5202164,50 Lt. Įgyvendinant šiuos projektus, įgyvendinta daugiau kaip 200 įvairių 
visuomenės informavimo apie aplinką priemonių, tačiau nėra apibendrintų duomenų apie tai, kiek jų 
buvo susiję tiesiogiai su informavimu apie atliekų sektorių. 31 
 
2007-2013 metų SSVP numatytos 2 priemonės, susijusios su visuomenės švietimu ir informavimu apie 
aplinką (įskaitant ir visuomenės informavimą apie atliekų tvarkymą):  
 

1. Priemonė Nr. VP3-1.4-AM-08-V „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir 
plėtra“. Pagal šią priemonę remiamos visuomenės informavimo apie aplinkos apsaugą ir darnų 
vystymąsi priemonių įgyvendinimo veiklos ir susijusių tyrimų, studijų rengimas. Projektai 
atrenkami valstybės projektų planavimo būdu; galimi pareiškėjai – Aplinkos ministerija ir jai 
pavaldžios įstaigos. Pagal šią priemonę finansuoti 9 projektai, bendras jų biudžetas – 19,1 mln. 
litų. 

2. Priemonė Nr. VP3-1.4-AM-09-K „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių 
įgyvendinimas“. Pagal šią priemonę remiamos visuomenės informavimo ir švietimo aplinkos, 
jos būklės Lietuvoje ir išsaugojimo klausimais priemonių įgyvendinimo veiklos (įskaitant 
priemones, susijusias su visuomenės informavimu apie atliekų tvarkymą). Projektai atrenkami 

                                                 
30 Per BPD įgyvendinimo laikotarpį buvo pabaigta vykdyti 100 projektų, kuriems skirtų lėšų suma siekia 139,49 mln. Lt (iš jų 
ES parama – 93,57 mln. Lt). 
31 Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimo poveikio ir rezultatyvumo aplinkos sektoriuje vertinimo 
galutinė ataskaita, 2008 m. Aplinkos ministerijos užsakymu parengė Viešosios politikos ir vadybos institutas kartu su 
Aplinkos apsaugos politikos centru. 
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konkurso būdu; galimi pareiškėjai – valstybės biudžetinės įstaigos; nevyriausybinės 
organizacijos; regioniniai atliekų tvarkymo centrai; savivaldybių administracijos. Pagal šią 
priemonę finansuoti 48 projektai, bendras jų biudžetas – 15,2 mln. litų. 

 
Atsižvelgiant į projektų vykdytojus, projektų pavadinimus ir projektų aprašymus, buvo nustatyta, 
kurie iš finansuotų visuomenės informavimo ir švietimo projektų buvo skirti visuomenės 
informavimui apie atliekų tvarkymą. Dalis projektų buvo skirti vien tik atliekų tvarkymo klausimams, 
dalyje projektų atliekų tvarkymo klausimams buvo skirta tam tikra dalis lėšų (šių projektų 
aprašymuose buvo minimas atliekų, pakuočių atliekų tvarkymas ir pan.), tačiau nebuvo nustatyta, 
kokia dalis. Galiausiai buvo finansuojami projektai, kurie nebuvo tiesiogiai siejami su atliekų 
tvarkymu, tačiau tikėtina, kad jie taip pat prisidėjo prie visuomenės ekologinio sąmoningumo 
didinimo. Tiesiogiai atliekų tvarkymo klausimams skirti projektai buvo finansuojami tik pagal 
konkursinę priemonę (9 projektai, kurių bendras biudžetas – 2,5 mln. litų). Pagal kitą priemonę 
didžioji lėšų dalis buvo skirta Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros projektams, kurių 
funkcijos yra susijusios su atliekų tvarkymu, tad dalis šių projektų lėšų taip pat panaudoti visuomenės 
informavimui apie atliekų tvarkymą (pavyzdžiui, Aplinkos ministerija rengė straipsnių apie atliekų 
tvarkymo būklę ciklą ir juos publikavo spaudoje ir kt.). Informacija apie visuomenės švietimui ir 
informavimui apie atliekų tvarkymą skirtus projektus ir jų finansavimą pateikiama lentelėje (10 
lentelė). Siekiant nustatyti, kiek visuomenės informavimui skirti projektai prisidėjo prie visuomenės 
sąmoningumo atliekų tvarkymo srityje, būtų tikslinga atlikti atskirą šių projektų poveikio vertinimą.  
 
10 lentelė. Visuomenės informavimo ir švietimo atliekų tvarkymo klausimais projektų 
finansavimas pagal 2007-2013 metų SSVP priemones 

 Priemonė Nr. VP3-1.4-AM-08-V 
„Visuomenės informavimo apie aplinką 

sistemos sukūrimas ir plėtra“ 

Priemonė Nr. VP3-1.4-AM-09-K 
„Visuomenės informavimo ir švietimo 

apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ 
Iš viso Proc. Iš viso Proc. 

Bendras projektų skaičius, 
iš jų: 

9 100% 48 100% 

Projektai, skirti tiesiogiai 
atliekų tvarkymo klausimams 

0   9 19% 

Projektai, kurie apima ir 
atliekų klausimus 

3 33% 10 21% 

Kiti projektai 6 67% 29 60% 
Bendras projektų 
biudžetas, Lt, iš jų: 

19.100.026 100% 15.216.967 100% 

Projektų, skirtų tiesiogiai 
atliekų tvarkymo klausimams 

0 0% 2.505.342 16% 

Projektų, kurie apima ir 
atliekų klausimus 

15.895.171 83% 2.742.512 18% 

Kitų projektų 3.204.855 17% 9.969.113 66% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal www.esparama.lt, žiūrėta 2014-08-09.  

 
Atliekų sektoriaus finansavimas pagal kitų institucijų administruojamas priemones 
 
Žemės ūkio ministerija administruoja lėšas, skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 
metų programą (KPP). KPP 9 priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės 
didinimas“ lėšomis (kuriai skirta 148,016 mln. EUR) siekiama mažinti neigiamą poveikį aplinkai, todėl 
pagal šią priemonę parama teikiama ir žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms, siekiančioms 
tinkamai tvarkyti trečiosios kategorijos gyvūninės kilmės produktų, augalinių produktų ar pieno 
perdirbimo atliekas. Pagal šią priemonę kooperatyvai gali gauti paramą naujų perdirbimo centrų 
statybai, taip pat parama teikiama ir žemės ūkio produktų perdirbimo atliekų tvarkymui.  
 
Ūkio ministerija administruoja dvi Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir 
darnus vystymasis“ energijos efektyvumo didinimo priemones: VP3-3.4-ŪM-01-K “Energijos gamybos 
efektyvumo didinimas” ir VP3-3.4-ŪM-02-K “Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai”. Atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektai pagal šias priemones nefinansuojami, 
tačiau priemonė Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K “Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos 

http://www.esparama.lt/
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gamybai” yra iš dalies susijusi su atliekų tvarkymu, nes šiai priemonei skirtomis lėšomis numatyta 
plėsti atsinaujinančių energijos išteklių ir atliekų panaudojimą energijos gamybai. Šios priemonės 
lėšomis įgyvendinti du sąvartyno biodujų panaudojimo energijos gamybai projektai ir trys gamybos 
atliekų panaudojimo energijai gauti projektai. 
 
11 lentelė. Pagal priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K “Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai” finansuoti atliekų panaudojimo projektai 

Sąvartyno biodujų panaudojimo energijai gaminti projektai 

1) 2010–2011 m. UAB „Energijos parkas“ įgyvendino projektą „Kairių sąvartyno biodujų panaudojimas 
kombinuotai elektros ir šilumos gamybai“, kurio metu įrengta biodujų surinkimo sistema sąvartyno kaupe, 
pastatyta nauja efektyvi termofikacinė elektrinė ir kompresorinė (bendra projekto vertė - 7 128 870 litų, 
projektui išmokėta 3 440 541 litų ES paramos lėšų). 

2) 2009–2012 m. UAB „Ekoresursai“ įgyvendino projektą "Lapių sąvartyno II-III kaupo biodujų panaudojimas 
kombinuotai elektros ir šilumos gamybai", kurio metu įrengta biodujų surinkimo sistema sąvartyne, pastatyta 
nauja efektyvi termofikacinė elektrinė (bendra projekto vertė - 9 100 000 litų, projektui išmokėta 4 517 372 
litų ES paramos lėšų). 

Gamybos atliekų panaudojimo energijai gauti projektai 

1) 2009–2012 m. AB „Vilniaus degtinė“ įgyvendino projektą „Žlaugtų panaudojimas elektros energijos gamybai“, 
kuriuo siekta Obelių spirito varykloje susidarančias atliekas (žlaugtus) panaudoti energijos gamybai, taip 
sumažinant įmonės išlaidas energetiniams resursams bei išspręsti gamybinio proceso atliekų tolesnio 
panaudojimo problemą. Obelių spirito varykloje pastatyta kogeneracinė elektrinė biodujų gamybai naudoja 
žlaugtus (bendra projekto vertė - 19 984 000 litų, projektui išmokėta 9 990 750 litų ES paramos lėšų).  

2) 2009 m. UAB „Kurana“ įgyvendino projektą „Termofikacinės elektrinės, naudojančios atsinaujinančius 
energijos išteklius, statyba Pasvalyje“. Projekto metu pastatyti kogeneracijos blokai, katilinė ir biodujų 
ruošimo infrastruktūra siekiant gaminti elektrą ir šilumą iš atsinaujinančių energijos šaltinių – biodujų, 
kurioms gauti naudojamos gamybos atliekos – žlaugtai (bendra projekto vertė - 39 837 247 litų,projektui 
išmokėta 18 000 000 litų ES paramos lėšų).  

3) 2014 m. bus baigtas įgyvendinti UAB „Agaras“ projektas „Biodujas naudojančios termofikacinės elektrinės 
statyba Balandiškių kaime“, kurio metu bus pastatyta didelio efektyvumo termofikacinė elektrinė, energijos 
gamybai naudojant biodujas, gautas iš bendrovės veikloje susidarančių biologinės kilmės atliekų, taip pat iš 
susijusios įmonės ŽŪB "Agaro riešutas" perkamas žalios masės ir biologinės kilmės atliekas (bendra projekto 
vertė - 11 978 000 litų, projektui skirta 5 989 000 litų ES paramos lėšų). 

Šaltinis: www.esparama.lt  

2.1.2 Atliekų sektoriaus finansavimas nacionalinių programų lėšomis 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (toliau – LAAIF) programa. LAAIF programos 
subsidijos teikiamos nuo 2003 m. LR veikiantiems juridiniams asmenims arba LR įregistruotiems 
kitose EEE valstybėse įsisteigusių įmonių filialams, įgyvendinantiems projektus LR teritorijoje. 
Subsidijos teikiamos pagal aplinkos ministro patvirtintą Aplinkos apsaugos investicinių projektų 
finansavimo ir priežiūros tvarkos aprašą, atsižvelgiant į kasmet aplinkos ministro tvirtinamas 
finansavimo kryptis32. Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 690000 litų per trejus metus, 
tačiau subsidijos dydis projektui negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. 60 proc. 
paskirtos subsidijos sumokama pareiškėjui po to, kai jis įsigijo, sumontavo ir pradėjo eksploatuoti 
pagal paskirtį projekte numatytą įrangą ir pateikė LAAIF Finansavimo ir priežiūros sutartyje 
nurodytus dokumentus. Likusi 40 proc. paskirtos subsidijos dalis sumokama po vienerių metų, 
pareiškėjui pateikus įrenginio, kurio įsigijimui skirta subsidija, eksploatacijos rezultatus (galutinio 
įgyvendinimo ataskaitą apie pasiektus aplinkosaugos rodiklius). 
 
  

                                                 
32 http://www.laaif.lt/index.php?3081098327, 2014.05.15. 

http://www.esparama.lt/
http://www.laaif.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=224
http://www.laaif.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=224
http://www.laaif.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=224
http://www.laaif.lt/get_file.php?file=bW1HWW9aN1R4OU9ZbXBtVW1hREhrNXZIazglMkJieXNXZWI2dWJaR2libHRDZW44cWFuTTJZMUptb2xKU2JvTVdUYXNlWno1M0t4MkNjbzUycG1tYVcwV3VubTV1ZTBNZlBaWmhxeEptY3lLYVcwOGZTYXBQRm5uR1ltSmFhb0dYSG1tSE1wcHlUbTlPWmxKVEx5WjJXbm1yTHg5bWFrOGFwYXAyZG5wcWphY2FkcGN4b3lzcVZ6NW1oYk1ySmFNbGlscHZGbEp2SW1hRnRtcGx3bklTVHlteWdtNktaMTViYVphZVgxSmxVbHB1WWxNS1VuWktXWkhGcHlWVnRoV2ZUbW5iSGFzbVJuSmlZYXBlYnlHS2FscHJWbE1tWW41aHRhZyUzRCUzRA==
http://www.laaif.lt/index.php?3081098327


 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

45 

2013 m. LAAIF programoje išskirta atskira finansavimo kryptis, skirta atliekų tvarkymui, pagal kurią 
numatyta finansuoti projektus, susijusius su biologiškai skaidžių atliekų perdirbimu ir pavojingų 
atliekų tvarkymu (planuojamas biudžetas – 6 mln. Lt). Iš viso 2003–2013 m. LAAIF programos lėšomis 
finansuoti 79 taršos prevencijos ir atliekų tvarkymo projektai, skirti popieriaus, stiklo, plastiko, 
polietileno, medienos, netinkamų naudoti transporto priemonių, metalų, bioskaidžių, statybinių ir kitų 
atliekų tvarkymui. Bendra šių projektų subsidijų ir paskolų suma sudarė daugiau kaip 38 mln. litų. 
2003 m. finansuotas 1 projektas (subsidija sudarė 400 tūkst. litų), 2004 m. – 12 projektų (12,3 mln. 
litų), 2005 m. – 5 projektai (1,5 mln. litų), 2006 m. – 14 projektų (5,0 mln. litų), 2007 m. – 11 projektų 
(3,3 mln. litų), 2008 m. – 10 projektų (5,2 mln. litų), 2009 m. – 7 projektai (3,3 mln. litų), 2010 m. – 
1 projektas (124 tūkst. litų), 2013 m. – 18 projektų (6,7 mln. litų).  
 
Tik nedidelė dalis 2003-2013 m. LAAIF programos lėšomis finansuotų projektų yra susijusi su 
komunalinių atliekų tvarkymu. Komunalinių atliekų tvarkymo užduočių kontekste aktualiausi antrinių 
žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo pajėgumų stiprinimo projektai (2003-2013 m. finansuota 
16 tokių projektų, jiems skirta beveik 6 mln. litų, tai sudaro apie 16 proc. visų atliekų sektoriui skirtų 
LAAIF programos lėšų). 
 
Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo (toliau – GPAT) programa. Programos subsidijos nuo 
2010 m. teikiamos pareiškėjams elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir 
pakuotės atliekų tvarkymo sistemų kūrimui, funkcionavimui ir vystymui, vadovaujantis aplinkos 
ministro patvirtintu GPAT programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu ir kasmet tvirtinamu GPAT 
programos lėšų naudojimo priemonių planu. Subsidija teikiama tam pačiam pareiškėjui tik vienam 
projektui toms pačioms atliekoms tvarkyti pagal tą patį GPAT programos lėšų naudojimo priemonių 
planą. Įgyvendinant remiamus projektus, tvarkomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje surenkamos 
atliekos. Ūkio subjektams skiriama subsidijos suma negali viršyti 690560 Lt ir ne daugiau kaip 80 
proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Tinkamos priemonės finansavimo išlaidos turi būti patirtos projekto 
įgyvendinimo laikotarpiu ir skirtos elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir 
pakuotės atliekų tvarkymo sistemų kūrimo, funkcionavimo ir vystymo projektų įgyvendinimui. 
Projekto, kuriam skiriama subsidija, įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai. 
Pareiškėjas už gautas lėšas įsigytą materialų ir nematerialų turtą valdo nuosavybės teise ir naudoja 
savo veikloje pagal nustatytą paskirtį ne mažiau kaip penkerius metus. 
 
Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis 2010–2013 m. finansuota 17 projektų, 
kurių bendra subsidijų vertė – 7,1 mln. litų (2010 metais – 5 projektai, 1,7 mln. litų; 2011–
2012 metais – 10 projektų, 4,9 mln. litų; 2013 metais – 2 projektai, 522 tūkst. litų). Programos lėšos 
buvo skirtos plastikinių atliekų perdirbimo gamybos sistemos sukūrimui arba modernizavimui, 
smulkios ir stambios elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemoms, pakuočių atliekų 
surinkimui, antrinių žaliavų (pakuočių) atskyrimui iš bendro mišrių komunalinių atliekų srauto, 
tepalo, kuro ir oro filtrų perdirbimo linijos įrengimui ir kietojo atgautojo kuro iš pakuočių atliekų 
gamybos pajėgumų sukūrimui.  
 
Apie 2/3 visų 2010-2013 m. laikotarpiu ūkio subjektams skirtų GPAT programos lėšų buvo skirta 
pakuočių atliekų tvarkymui (surinkimui, rūšiavimui, perdirbimui). Detalesnė informacija apie GPAT 
programos lėšų pasiskirstymą pagal atliekų rūšis ir tvarkymo būdus pateikiama lentelėje (12 lentelė).  
 
12 lentelė. GPAT lėšomis finansuoti projektai pagal atliekų rūšį ir tvarkymo būdą, 2010-2013 
m. 

Projekto tipas, atliekų rūšis Projektų skaičius Subsidijų suma, Lt Subsidijų dalis, proc. 
Pakuotės atliekų surinkimas, rūšiavimas 5 2.093.056 29% 
Pakuotės atliekų apdorojimas, perdirbimas 6 2.734.470 38% 
Gaminių (EEĮ atliekų) surinkimas 3 1.070.328 15% 
Gaminių (EEĮ atliekų, tepalo, kuro ir oro filtrų) 
perdirbimas 

2 982.632 14% 

Padangų perdirbimas 1 262.413 4% 
Iš viso 17 7.142.899 100% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LAAIF pateiktą informaciją. 

http://www.laaif.lt/get_file.php?file=YTJIS3I4dkZsdGhsWkpUY21xdVpxVzZWd3R5YnpKaWhiYXFXcVp5cWxwQ2FucCUyQmFsOFhFejJpYm1aT2JvTW1tYXBXVHptN1ltS1p0cDhpWm1xWm54RyUyQmx4MmlhMEpmSFpaYVh6cGFheW1GcDA4YVZidEdXa1dxZHlwNXBvMnZHY0tXYmFKN2Jtc3lVbnBiUng1bWFwWm1Wd3N4cXpjV2VuSnpJYm10cVpKRnRZSiUyQmR5OU9WeVdWd21hekloSmx6YXJxVWhuRFl4NmhxbU1xbmJhSmtqMnRnekdlYmtzZUdsSU5xMThsaW1sSnFxcHFYYXBHWlpXMXZ5bU5wbTViUWE1WEtkSmVmeHclM0QlM0Q=
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Ataskaitos 5 priede pateiktas GPAT programos lėšomis finansuotų projektų sąrašas, kuriame išskirtos 
3 projektų grupės (šių projektų indėlis į atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimą plačiau 
nagrinėjamas ataskaitos 6 dalyje): 
 

1) Pakuočių atliekų surinkimo ir rūšiavimo pajėgumų stiprinimo projektai (5 projektai, 2,1 mln. 
Lt); 

2) Pakuočių atliekų apdorojimo ir perdirbimo pajėgumų stiprinimo projektai (6 projektai, 
2,7 mln. Lt); 

3) Pavojingų gaminių ir padangų surinkimo ir perdirbimo pajėgumų stiprinimo projektai (6 
projektai, 2,3 mln. Lt). 

 
Aplinkos apsaugos rėmimo programa (toliau – AAR programa). AAR programos tikslus ir lėšų 
naudojimo kryptis reglamentuoja Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymas, priimtas 2000 m. 
spalio 12 d. Didžioji lėšų dalis skiriama žuvų ištekliams atkurti ir saugoti, medžiojamų gyvūnų išteklių 
apsaugos ir gausinimo priemonėms, savavališkai pastatytiems statiniams nugriauti ir susijusioms 
išlaidoms padengti. Atliekų tvarkymo priemonės nėra tiesiogiai numatytos AAR programos 
finansavimo krypčių sąraše, tačiau programos lėšomis buvo finansuotos tam tikros pavienės 
aplinkosauginės priemonės, susijusios su atliekų tvarkymu: 2002–2004 m. pesticidams saugiai šalinti 
Vokietijoje išleista 2,718 mln. litų; 2009 m. sutvarkytos Nemuno deltos regioninio parko pakrančių 
apsaugos juostose esančios atliekos (50 tūkst. Lt) ir pesticidų atliekos (600 tūkst. Lt); dalis AAR 
programos lėšų buvo skirta savivaldybėms asbestinių stogų atliekų sutvarkymui. 

2.1.3 Kita ES ir tarptautinė finansinė parama atliekų sektoriui 

Analizuojamu laikotarpiu Lietuva galėjo pasinaudoti ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis atliekų 
tvarkymo projektams įgyvendinti: ES programos LIFE+, Šveicarijos, EEE ir Norvegijos finansine parama.  
 
ES programa LIFE+. Nuo 1992 m., pradėjusi vykdyti ES aplinkos finansinio instrumento LIFE+ 
programą, Europos Komisija kiekvienais metais skelbia kvietimus teikti projektų paraiškas pagal tris 
finansinio instrumento LIFE+ komponentus: (1) gamta ir biologinė įvairovė, (2) aplinkos politika ir 
valdymas (į šį komponentą patenka gamtos ištekliai ir atliekos) ir (3) informacija ir ryšiai. Lietuva 
programoje LIFE+ dalyvauja nuo 2005 m. 2005–2012 m. buvo patvirtintas finansavimas vienuolikai 
projektų, tačiau projektai, susiję su atliekų sektoriumi nebuvo finansuoti.33  
 
2004 m. įstojusi į Europos Sąjungą, Lietuva prisijungė ir prie Europos ekonominės erdvės (EEE), todėl 
galėjo pasinaudoti EEE ir Norvegijos finansinė parama. Pirmuoju (2004–2009 metų) paramos 
laikotarpiu Lietuvai buvo skirta 67,3 milijonai eurų EEE ir Norvegijos paramos įvairiems projektams ir 
subsidijų schemoms įgyvendinti. EEE parama buvo skirstoma pagal 9 prioritetus, vienas šių prioritetų 
– aplinkos apsauga („aplinkos, įskaitant žmogaus aplinką, apsauga inter alia sumažinant taršą ir 
skatinant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą skatinimas“). Susitarimo memorandume dėl 
Norvegijos finansinės paramos nustatyta, jog parama skiriama tų pačių sektorių projektams, kaip ir 
pagal EEE finansinį mechanizmą, tačiau prioritetas teikiamas 3 sričių projektams, viena iš prioritetinių 
sričių įvardinant aplinką, stiprinant administracinius gebėjimus įgyvendinti atitinkamą acquis ir 
investuoti į infrastruktūrą bei technologijas, pirmenybę teikiant miesto atliekų tvarkymui. Beveik pusė 
visos 2004–2009 m. Lietuvai iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų skirtos paramos (29,5 mln. 
eurų) teko sveikatos apsaugos ir vaikų priežiūros iniciatyvoms. Apie penktadalis paramos (11,2 mln. 
eurų) skirta kultūros paveldo projektams skirtiems istoriniams pastatams išsaugoti. Kitos pagrindinės 
remtos sritys – pilietinės visuomenės stiprinimas per NVO fondą (5 mln. eurų), regioninės politikos 
plėtra (6,15 mln. eurų), žmogiškųjų išteklių raida, parama skirta Šengeno sistemos reikalavimams 
įgyvendinti bei moksliniai tyrimai34.  

                                                 
33 Pagal LIFE programos projektų paieškos pateikiamus duomenis 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm, 2015.05.15.  
34 http://www.finmin.lt/web/finmin/eee-norway/2004-2009, 2014.01.30. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Pagal įvairias EEE finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemas 
(Bendradarbiavimo fondą, Gebėjimų stiprinimo fondą) Lietuvoje buvo finansuoti 5 paprojekčiai, 
kuriuos galima sieti su atliekų sektoriumi. Bendra šiems paprojekčiams skirtų lėšų suma siekia 
776 387 Lt. Paprojekčiai skirti savivaldybių ir seniūnijų darbuotojų gebėjimų ir kompetencijų 
gerinimui bei gerosios patirties mainams tarp Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių (plačiau žr. 13 
lentelė). 
 
13 lentelė. EEE ir Norvegijos finansinės paramos finansuoti paprojekčiai  

1) Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas diegiant regionines atliekų 
tvarkymo sistemas ir tvarkant biologiškai skaidžias atliekas. Paprojekčio tikslas – Lietuvos ir Norvegijos 
savivaldybių patirties mainai ir bendradarbiavimo skatinimas atliekų tvarkymo srityje, siekiant išsaugoti ir 
gerinti aplinkos kokybę, mažinant taršą atliekomis. Tikslinė grupė – Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių 
asociacijų ir savivaldybių aplinkosaugos specialistai.  
 
2) Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimas ir patirties sklaida švietimo atliekų tvarkymo klausimais 
srityje. Paprojekčio tikslas – bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių skatinimas švietimo 
atliekų tvarkymo klausimais srityje. Tikslinė grupė – Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos specialistai ir 
seniūnijų darbuotojai. 
 
3) Viešųjų paslaugų teikimo ir administravimo gebėjimų ugdymas siekiant efektyvinti atliekų tvarkymo sistemą 
Kretingos rajone. Paprojekčio tikslai – pagerinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės 
įmonės „Kretingos komunalininkas“ darbuotojų gebėjimus, padėsiančius sklandžiai pereiti prie rinkliavos 
metodo taikymo ir efektyviau tenkinti viešuosius interesus atliekų tvarkymo ir administravimo srityse. Tikslinė 
grupė – Kretingos rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įmonės „Kretingos komunalininkas“ 
darbuotojai, kiti atliekų sistemos dalyviai. 
 
4) Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų gebėjimų stiprinimas. Paprojekčio tikslai – gerinant Šiaulių 
regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų kompetencijas ir įgūdžius strateginio valdymo, visuomenės 
informavimo, įstaigos įvaizdžio kūrimo, elektroninės valdžios (e. valdžios), vieno langelio principo įgyvendinimo, 
informacinių sistemų ir technologijų panaudojimo, atliekų tvarkymo paslaugų teikimo bei komunalinių atliekų 
surinkimo paslaugų organizavimo, valstybės paramos įsisavinimo klausimais, padidinti Centro veiklos 
efektyvumą ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. Tikslinė grupė – VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ 
administracija ir viešąsias paslaugas teikiantys darbuotojai.  
 
5) Utenos rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimų stiprinimas teikiant atliekų tvarkymo ir vietinių rinkliavų 
administravimo paslaugas. Paprojekčio tikslas – sustiprinti Utenos rajono savivaldybės darbuotojų gebėjimus 
siekiant efektyviau teikti atliekų tvarkymo ir vietinių rinkliavų administravimo paslaugas. Tikslinė grupė – 
Utenos rajono savivaldybės administracijos bei Utenos rajonui priklausančių seniūnijų darbuotojai. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal www.pvcentras.lt  

 
Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009–2014 metus35. Šiuo 
laikotarpiu Lietuvai skirta 45,6 mln. eurų (bruto) Norvegijos ir 38,4 mln. eurų (bruto) EEE paramos 
įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Planuota, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos 
įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio. Aplinkos apsaugos ir valdymo prioritetui skiriamos 
EEE lėšos, tačiau atliekų tvarkymo projektų nenumatyta finansuoti.  
 
Lietuva gali pasinaudoti ir Šveicarijos parama. 2008–2012 m. Šveicarija Lietuvai skyrė beveik 70,9 
mln. Šveicarijos frankų (daugiau kaip 58 mln. eurų) paramą pagal 4 teminius prioritetus, kurių vienas 
– aplinka ir infrastruktūra, tačiau atliekų tvarkymo projektai pagal šią programą nėra finansuojami. 
Visos paramos sutartys pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą jau pasirašytos, 
skirtos lėšos turi būti panaudotos iki 2017 m. vidurio. 
 

                                                 
35 http://www.finmin.lt/web/finmin/eee-norway/2009-2014, 2014.01.30. 

http://www.pvcentras.lt/
http://www.finmin.lt/web/finmin/eee-norway/2009-2014
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Apibendrinant galima teigti, kad 2001-2013 m. laikotarpiu „kietiesiems“ atliekų sektoriaus 
projektams buvo skirta ne mažiau36 kaip 1534 mln. litų, o „minkštiesiems“ – ne mažiau37 kaip 3,4 mln. 
litų. Didžiąją dalį (68,8 proc.) atliekų sektoriui skirto finansavimo sudaro ES lėšos (ISPA, SF, ERPF), 
nacionalinio biudžeto lėšos sudaro apie 1/5, o privačios lėšos – apie 1/10 viso atliekų sektoriui skirto 
finansavimo. Apibendrinta informacija apie atliekų sektoriaus projektų finansavimą iš įvairių šaltinių 
pateikiama lentelėse (14 lentelė; 15 lentelė) ir paveiksle (10 pav.).  
 
10 pav. Atliekų sektoriaus finansavimo šaltiniai 2001-2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal lentelėje (15 lentelė) pateiktus duomenis. 

 
 
14 lentelė. Atliekų tvarkymo projektų finansavimas nuo 2001 m.  

Finansavimo šaltinis, laikotarpis Projektų 
skaičius 

Bendras 
projektų 

biudžetas, Lt 

Projektams 
skirtų* lėšų 

suma, Lt 

Projektams 
skirto* 

finansavimo 
ES lėšų dalis, 

Lt 
ES fondai         
ISPA ir 2004–2006 m. Sanglaudos fondas 11 610.719.512 610.719.512 360.925.363 
2007–2013 m. Sanglaudos fondas  29 786.787.948 673.322.514 653.056.025 
2007-2013 m. ERPF pagal ŪM priemonę 
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 
energijos gamybai“ 

5 88.028.117 42.095.435 42.095.435 

2007-2013 m. SF pagal AM priemonę „Visuomenės 
informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių 
įgyvendinimas“ 

9 2.505.342 2.235.891 2.235.891 

Kita ES ir tarptautinė finansinė parama         
EEE ir Norvegijos finansinė parama 5 924.303 776.387 - 
Nacionalinės programos         
Aplinkos apsaugos rėmimo programa (nuo 2000 m. ) 3 n.d. 3.368.000 - 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 
programa (nuo 2003 m.) 

79 n.d. 38.003.082 - 

Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programa 
(nuo 2010 m.) 

17 n.d. 7.142.899 - 

Iš viso 158 1.488.965.222 1.377.663.720 1.058.312.714 

* ISPA ir 2004-2006 m. SF atveju nurodoma iki 2011-12-31 išmokėta suma. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal APVA, LAAIF pateiktą ir internete skelbiamą informaciją. 

  

                                                 
36 Į šią sumą neįtrauktos GPAT ir LAAIF programų projektams skirtos privačios lėšos ir GPAT programos lėšos, skirtos 
Aplinkos ministerijai centralizuotam konteinerių pirkimui.  
37 Į šia sumą neįtrauktos visuomenės informavimui apie atliekų tvarkymą skirtos lėšos pagal AM ir AAA vykdomus projektus, 
finansuotus pagal priemonę Nr. VP3-1.4-AM-08-V „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“, 
kadangi nėra aišku, kokia dalis projektų lėšų skirta atliekų sektoriui. 
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15 lentelė. Atliekų tvarkymo projektų finansavimas nuo 2001 m.: projektų tipai ir finansavimo 
šaltiniai 

Finansavimo šaltinis Projektų 
skaičius 

Lėšų suma, Lt Lėšų dalis, 
proc. 

INVESTICINIAI PROJEKTAI 
Viešasis finansavimas: 
ISPA ir SF lėšos 40 1.013.981.388 66% 
ISPA ir SF projektų bendrasis finansavimas (valstybės biudžeto lėšos)  270.060.638 18% 
ERPF lėšos pagal ŪM priemones 5 42.095.435 3% 
Nacionalinių programų lėšos 99 48.513.981 3% 

Viešasis finansavimas iš viso:  1.374.651.442 90% 
Privačios lėšos: 
ISPA ir SF projektų vykdytojų nuosavos lėšos (40) 113.465.434 7% 
ERPF projektų vykdytojų nuosavos lėšos pagal ŪM priemones (5) 45.932.682 3% 
Projektų vykdytojų lėšos (nacionalinių programų projektai) (99) n.d.  

Privačios lėšos iš viso:  159.398.116 10% 
Iš viso investiciniams projektams 144 1.534.049.558 100% 

„MINKŠTIEJI“ PROJEKTAI 
SF lėšos pagal AM priemonę Nr. VP3-1.4-AM-09-K (projektai, skirti 
informavimui apie atliekų tvarkymą)  

9 2.235.891 65% 

Projektų vykdytojų lėšos pagal AM priemonę Nr. VP3-1.4-AM-09-K 
(projektai, skirti informavimui apie atliekų tvarkymą)  

269.451 8% 

EEE ir Norvegijos finansinių instrumentų lėšos projektams, 
finansuotiems pagal šių instrumentų subsidijų schemas 

5 776.387 23% 

Projektų vykdytojų lėšos, projektams finansuotiems pagal EEE ir 
Norvegijos finansinių instrumentų subsidijų schemas 

(5) 147.916 4% 

Iš viso „minkštiesiems“ projektams 14 3.429.645 100% 

IŠ VISO ATLIEKŲ SEKTORIUI 158 1.537.479.203   

* ISPA ir 2004-2006 m. SF atveju nurodoma iki 2011-12-31 išmokėta suma. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal APVA, LAAIF pateiktą ir internete skelbiamą informaciją. 
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2.2 PRIEMONĖS „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“ 
TINKAMUMO IR SUDERINAMUMO ANALIZĖ  

Šioje ataskaitos dalyje analizuojamas Priemonės tinkamumas, vidinis ir išorinis suderinamumas. 
Tinkamumas vertinamas atsižvelgiant į ES ir nacionalinių teisės aktų ir strateginių dokumentų 
nuostatas, pagrindines (komunalinių) atliekų tvarkymo problemas ir atliekų tvarkymo principus. 
Vidinis suderinamumas suprantamas kaip Priemonės intervencijos logikos aiškumas, nuoseklumas, 
remiamų veiklų papildomumas. Išorinis suderinamumas suprantamas kaip remiamų veiklų 
derėjimas su ankstesniu laikotarpiu ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuotomis veiklomis ir 
kitomis intervencijomis atliekų tvarkymo srityje. Paminėtina, kad vertinant Priemonės išorinį 
suderinamumą aktualu analizuoti ne tik investicinio (infrastruktūrinio) pobūdžio intervencijas atliekų 
tvarkymo srityje, bet ir reguliacinio ir informacinio pobūdžio (teisinės, ekonominės, administracinės 
šviečiamosios priemonės) intervencijas (pavyzdžiui, kaip Priemonės tikslų įgyvendinimą veikia taikomi 
ekonominiai instrumentai38 atliekų tvarkymo srityje ar jų netinkamas taikymas, informacijos apie 
atliekų tvarkymo tikslus ir rūšiavimo galimybes sklaida ir pan.). Įvairios reguliacinės ir informacinės 
priemonės dažnai yra būtina investicijų sėkmės (tikslų pasiekimo) sąlyga.  

2.2.1 Priemonės įgyvendinimo kontekstas ir intervencijos logika 

ISPA ir 2004-2006 m. Sanglaudos fondo lėšomis buvo įgyvendintas pirmasis regioninių komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemų kūrimo etapas, apėmęs atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemų plėtrą: didelių 
gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimą, ES aplinkos apsaugos ir 
visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančių sąvartynų ir kitų atliekų šalinimo vietų 
sutvarkymą ir uždarymą, naujų, modernių regioninių nepavojingų atliekų sąvartynų įrengimą. 
Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos ir kitų finansavimo šaltinių (savivaldybių, gamintojų 
ir importuotojų) lėšomis pradėta kurti atskiro antrinių žaliavų surinkimo sistema (2006 m. pradėtas 
centralizuotas konteinerių pirkimas savivaldybėms). 
 
Nepaisant šių investicijų išliko nemažai problemų, kurios lėmė 2007-2013 metų ES paramos 
intervencijų kryptis. 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje išskirtos šios 
pagrindinės atliekų tvarkymo problemos: 
 

 Vis dar veikė aplinkosaugos reikalavimų neatitinkantys sąvartynai, buvo daug nelegalių ir 
apleistų, bet vis dar nerekultivuotų sąvartynų; 

 Menkas komunalinių atliekų rūšiavimas, antrinių žaliavų panaudojimas ir didelis sąvartynuose 
šalinamų atliekų kiekis; 

 Silpnai išvystyta antrinių žaliavų ir pavojingų atliekų surinkimo, rūšiavimo infrastruktūra, 
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistema. 

 
Vienas iš SSVP 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ uždavinių – sukurti šiuolaikišką atliekų 
tvarkymo sistemą. Įgyvendinant šį uždavinį parama teikiama regioninių atliekų tvarkymo sistemų 
sukūrimui užbaigti (senų sąvartynų uždarymas ir rekultivavimas, atliekų surinkimo infrastruktūros 
plėtra – didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas). Šie 
projektai užtikrino ankstesniu laikotarpiu pradėtų veiklų tęstinumą ir užbaigimą, prisidėjo prie 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumo užtikrinimo visiems Lietuvos gyventojams ir 
sudarė sąlygas tolygiai regioninių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų plėtrai. Regioninių 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimui buvo skirta apie 1/3 visos atliekų sektoriui 
numatytos  2007-2013 metų Sanglaudos fondo paramos, kita lėšų dalis skirta komunalinių atliekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros projektams, siekiant sukurti komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų tvarkymo infrastruktūrą.  
 

                                                 
38 Tokie kaip sąvartyno mokestis, MBA mokestis, diferencijuotos įmokos už atliekų surinkimą ir pan. 
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Investicijomis buvo siekiama didinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų efektyvumą ir tęsti šių 
sistemų vystymą Lietuvoje, užtikrinti saugų ir aplinkai nekenksmingą atliekų tvarkymą, Sąvartynų 
direktyvos Nr. 1999/31/EB reikalavimų dėl sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio mažinimo vykdymą, 
prisidėti prie kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatų ir nustatytų atliekų 
tvarkymo užduočių įgyvendinimo.  
 
Su šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo uždavinio įgyvendinimu siejamas SSVP 
strateginio konteksto rodiklis – sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekis: 2000 m. 
sąvartynuose šalinamos biologiškai skaidžios atliekos sudarė 574 tūkst. tonų; siekiama iki 2015 m. šį 
kiekį sumažinti per pusę iki 287 tūkst. tonų.39 Taip pat nustatyti du uždavinio įgyvendinimo rodikliai: 
 

 ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančių sąvartynų dalies padidėjimas (rezultato 
rodiklis); 

 Uždarytų ir sutvarkytų sąvartynų (šiukšlynų) skaičius (produkto rodiklis). 
 
Uždaviniui įgyvendinti numatyta atskira priemonė SSVP priede – priemonė Nr. VP3-3.2-AM-01-V 
“Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas”. Priemonės intervencijos logika40 pristatoma paveiksle (11 
pav.). Priemonės tikslas – sukurti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą. Nors šis tikslas nėra 
detalizuotas Priemonės aprašyme, tačiau jį galima sukonkretinti vadovaujantis SSVP pateiktu 
uždavinio aprašymu, uždavinio įgyvendinimo ir strateginio konteksto rodikliais ir pagrindiniu 
nacionaliniu strateginiu dokumentu atliekų tvarkymo srityje – Valstybiniu strateginiu atliekų 
tvarkymo planu41.  
 
Šiuolaikiška atliekų tvarkymo sistema, visų pirma, turi užtikrinti atliekų prevencijos ir tvarkymo 
prioritetų eiliškumą, pagal kurį pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo, o atliekos, kurių 
neįmanoma išvengti, turi būti pakartojamai naudojamos, perdirbamos ar kitaip panaudojamos 
(pavyzdžiui, panaudojimas energijai gauti), kad kuo mažiau atliekų būtų šalinama sąvartyne.  
 
2007-2013 metų laikotarpiu buvo siekiama įgyvendinti ES reikalavimus, susijusius su sąvartyne 
šalinamų atliekų kiekio mažinimu, sąvartyne šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio 
mažinimu ir užtikrinti, kad ne vėliau kaip nuo 2013 metų sąvartynuose būtų šalinamos apdorotos, t. y. 
išrūšiavus likusios, netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti, atliekos. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad biologiškai skaidžios atliekos sudaro didžiąją dalį42 komunalinių atliekų, 
sprendimas 2007-2013 metų laikotarpiu prioritetą teikti biologiškai skaidžių atliekų surinkimui ir 
tvarkymui, yra tinkamas. Siekiant užtikrinti šiuolaikišką, ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkantį 
atliekų tvarkymą buvo svarbu uždaryti ir sutvarkyti visus senus sąvartynus (šiukšlynus) ir plėtoti 
atskiro atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą (DGASA ir ŽAKA įrengimas, BSA konteinerių 
įsigijimas).  
 

                                                 
39 Pažymėtina, kad Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (LRV 2007-10-31 nutarimo Nr. 1224 redakcija) 
nurodoma, jog 2000 m. sąvartynuose pašalinta apie 725,2 tūkst. tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų (biologiškai 
skaidžios atliekos sudarė apie 60 proc.komunalinių atliekų).  
40 Intervencijos logika apibrėžiama kaip trečiosios šalies (ES ar valstybės) įsikišimas į suinteresuotų pusių sąveiką, siekiant 
pakeisti sąveikos pobūdį ar rezultatus. Intervencijos logika atspindi sąsajas spręstinos problemos, indėlių, veiklų, produktų, 
rezultatų ir poveikio bei intervencijos konteksto (išorinių veiksnių) ir prielaidų. 
41 VSATP patvirtintas 2002 m., o 2007 m., rengiantis 2007-2013 metų laikotarpio ES paramos panaudojimui, iš esmės 
peržiūrėtas. 
42 Skirtingais vertinimais apie 50-60 proc. 
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11 pav. Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ intervencijos loginis modelis 

 

* Punktyrine linija žymimi intervencijos loginio modelio elementai, kurie yra būtini tikslų pasiekimui, tačiau nėra tiesiogiai finansuojami Priemonės lėšomis. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
 

Didelė aplinkos tarša ir ES aplinkos 
apsaugos ir visuomenės sveikatos 
saugos reikalavimų neatitinkančių 

sąvartynų ir šiukšlynų. 

Didelis sąvartynuose šalinamų atliekų 
kiekis, atliekų tvarkymas neatsižvelgiant 

į atliekų prevencijos ir tvarkymo 
prioritetų eiliškumą 

Silpnai išvystyta antrinių žaliavų ir 
pavojingų atliekų surinkimo, 
biologiškai skaidžių atliekų 

tvarkymo sistema  

Sukurti šiuolaikišką, ES reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą (įgyvendinti ES direktyvų reikalavimus ir atliekų tvarkymo 
užduotis, susijusias su atliekų (įskaitant BSA) šalinimo mažinimu, naudojimu (pavyzdžiui, komposto naudojimas) ir perdirbimu (AŽ) 

Uždaryti ir 
sutvarkyti senus 

sąvartynus 
(šiukšlynus) 

Sumažinti sąvartynuose 
šalinamų atliekų 

(įskaitant BSA) kiekį 

Plėtoti atliekų surinkimo ir 
tvarkymo infrastruktūrą 
(DGASA, ŽAKA, AŽ ir BSA 

konteineriai) 

Teisinėmis, ekonominėmis ir 
informacinėmis priemonėmis 

skatinti atliekų rūšiavimą ir kitus 
veiksmus, kad būtų užtikrintas 

atliekų tvarkymo prioritetų 
eiliškumas* 

PROBLEMOS 

UŽDAVINIAI/ 
VEIKLOS 

(rodikliai) 

TIKSLAS 
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2.2.2 Priemonės remiamos veiklos  

Pagal priemonę “Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” (toliau – Priemonė) remiamos veiklos, galimi 
pareiškėjai, priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir finansavimo planas numatyti SSVP. SSVP 
priede pateiktas Priemonės aprašymas nuo jo patvirtinimo 2008-07-2343 buvo keičiamas 6 kartus 
(paskutinis pakeitimas – 2013-12-0444).  
 
Remiamos veiklos. Pagal Priemonę numatyta remti tokias veiklas: 
 

1) senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymas; 
2) didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas; 
3) žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas; 
4) pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas; 
5) komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių atliekų 

tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūros sukūrimas. 
 
Remiamų veiklų pakeitimai. Pradiniame Priemonės aprašyme, patvirtintame 2008-07-23, buvo 
numatytos tik trys pirmosios remiamos veiklos (senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymas; didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas; žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas). 
Priemonės įgyvendinimo laikotarpiu buvo plečiamas remiamų veiklų sąrašas: 2009-08-26 remiamų 
veiklų sąrašas papildytas nauja veikla – pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas (galimas pareiškėjas – 
UAB „Toksika“); 2010-06-02 remiamų veiklų sąrašas buvo papildytas dar viena nauja veikla – 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra sukuriant biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymo sistemų infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus.  
 
Pavojingų atliekų sąvartynas kartu su pavojingų atliekų deginimo įrenginiu buvo numatytas ISPA 
lėšomis finansuotame UAB „Toksika“ projekte „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“. Tačiau 
pavojingų atliekų sąvartynui numatytos lėšos buvo panaudotos išaugusiai pavojingų atliekų deginimo 
įrenginio kainai padengti. Siekiant užtikrinti ankstesniu laikotarpiu pradėtų veiklų tęstinumą 
pavojingų atliekų sąvartynas finansuotas 2007-2013 m. laikotarpiu.  
 
2010-06-02 į remiamų veiklų sąrašą įtrauktos veiklos kartu su joms numatytomis lėšomis (900 mln. 
litų) buvo perkeltos iš kitos atliekų sektoriui skirtos priemonės – priemonės Nr. VP3-3.2-AM-02-K 
“Atliekų tvarkymo sistemos plėtra”.45 Priemonės tikslas - išplėsti šiuolaikišką ES aplinkosaugos 
reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą. Pagal Priemonę buvo numatyta finansuoti 
regioninių atliekų tvarkymo centrų ir privačių juridinių asmenų projektus, skirtus biologiškai skaidžių 
atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimui ir atliekų naudojimo energijai gauti įrenginių statybai. 
Planuota pastatyti 4 biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo įrenginius ir 2 atliekų naudojimo energijai 
gauti įrenginius, skiriant iki 450 mln. litų ES lėšų ir pritraukiant tiek pat privačių lėšų. Projektus 
planuota atrinkti konkurso būdu ir taikyti 50 proc. finansavimo intensyvumą. Nesulaukus potencialių 
pareiškėjų susidomėjimo, 2010-06-02 ši priemonė buvo panaikinta, o jai numatytos lėšos ir remiamos 
veiklos perkeltos į priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V “Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas” (toliau – 
Priemonė). Galiausiai, 2013-12-04, pakeitus šios priemonės aprašymą, buvo panaikinta galimybė 
finansuoti atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų kūrimą ir numatyta galimybė kurti antrinių 
žaliavų surinkimo infrastruktūrą.  
 

                                                 
43 LRV 2008-07-23 nutarimas Nr. 787 „DĖL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDO PATVIRTINIMO“. 
44 LRV 2013-12-04 nutarimas Nr. 1120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 
787 „DĖL SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEDO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“. 
45 Ši priemonė buvo patvirtinta 2008-07-23, kartu su priemone Nr. VP3-3.2-AM-01-V “Atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimas”. 
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Keičiantis remiamų veiklų sąrašui, buvo keičiamas Priemonės finansavimo planas (projektams 
skiriamas finansavimas), tikslinami priemonės stebėsenos rodikliai ir jų siekiamos reikšmės 
(kiekybinės išraiškos laikotarpio pabaigoje), tikslinamas galimų pareiškėjų ir partnerių sąrašas.  

2.2.3 Priemonės finansavimo planas ir jo pakeitimai 

Pradinis projektams numatytas finansavimas pagal priemonę sudarė 427,2 mln. Lt. Panaikinus 
planuotą konkursinę priemonę “Atliekų tvarkymo sistemos plėtra”, ir papildžius priemonės “Atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas” aprašymą veikla “komunalinių atliekų tvarkymo sistemų 
infrastruktūros plėtra sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūrą ir (ar) 
atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus”, projektams numatytas finansavimas buvo padidintas 
2,5 karto iki 1070,4 mln. Lt. Vėliau ši suma sumažėjo iki 797,1 mln. Lt (tai lėmė remiamų veiklų 
pokyčiai – atsisakyta galimybės finansuoti atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų kūrimą – ir 
vykdomų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pakeitimai, kurie buvo vykdomi atlikus 
projektų viešuosius pirkimus). ES Sanglaudos fondo lėšos sudaro 82 proc. projektams numatomo 
skirti finansavimo.  
 
16 lentelė. Priemonės finansavimo plano pokyčiai (2008-2013 m.) 

Priemonės 
aprašymo data 

Projektams skiriamas 
finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai Iš viso  

ES fondų 
lėšos – iki 

nacionalinės projektų lėšos  
LR 
valstybės 
biudžeto 
lėšos – iki 

savivaldybių 
biudžetų 
lėšos – ne 
mažiau kaip 

kiti 
piniginiai 
ištekliai, 
kuriais 
disponuoja 
valstybė, – 
ne mažiau 
kaip 

kitų 
juridinių ir 
(arba) 
fizinių 
asmenų 
lėšos – ne 
mažiau kaip 

Pradinis (2008.07.23) 363.314.095 42.742.835 0 0 21.371.417 427.428.347 
Pakeitimas 
(2010.06.02) 

813.314.095 42.742.835 0 0 214.371.417 1.070.428.347 

Pakeitimas 
(2011.06.29) 

723.840.411 32.216.519 500.000 0 77.815.861 834.372.791 

Pakeitimas 
(2012.11.28) 

673.592.180 20.464.750 6.786.100 0 115.226.000 816.069.030 

Pakeitimas 
(2013.12.04) 

654.625.422 20.464.750 6.786.100 0 115.226.000 797.102.272 

Pokytis lyginant su 
pradiniu, kartais 

1,80 0,48     5,39 1,86 

Dalis nuo bendros 
sumos, proc. 

82,13% 2,57% 0,85% 0,00% 14,46% 100,00% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SSVP priedą ir jo pakeitimus. 

 
12 pav. Priemonės finansavimo plano pokyčiai 2008-2013 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal SSVP priedo pakeitimus. 
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Ženklius Priemonės finansavimo plano pokyčius lėmė tiek remiamų veiklų pokyčiai (juos lėmė ir 
politinės valdžios pasikeitimai), tiek ir atskirų projektų planuotų ir faktinių (nustatytų atlikus 
viešuosius pirkimus) biudžetų skirtumai. ATSS projektų atveju lėšų poreikis buvo planuojamas 
atsižvelgiant į ankstesnio laikotarpio projektų biudžetus, kurie buvo dideli, nes projektai buvo 
vykdomi ekonominio pakilimo laikotarpiu. Pasikeitus ekonominei situacijai ir nukritus statybos darbų 
kainai, lėšų poreikis 2007-2013 m. ATSS projektų veiklų įgyvendinimui sumažėjo. BSA projektų 
biudžetų svyravimus lėmė įvairios priežastys: viena vertus, tiek Priemonę administruojančioms 
institucijoms, tiek potencialiems pareiškėjams ir jų konsultantams (paraiškų ir galimybių studijų 
rengėjams) trūko žinių ir patirties, susijusios su atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių 
statyba, todėl buvo sunku nustatyti technologinius ir finansinius projektų rodiklius, kita vertus, nesant 
aiškių reikalavimų, projektų technologiniai sprendimai ir biudžetai buvo keičiami atsižvelgiant į 
viešųjų pirkimų rezultatus (rinkos situaciją).  
 
Tai, kad kai kurie užbaigti ATSS projektai nepanaudojo viso numatyto finansavimo, rodo, kad lėšų 
pakako projektų tikslams pasiekti. Tiksliau įvertinti lėšų adekvatumą Priemonės tikslams pasiekti, kol 
nėra užbaigti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtros projektai (BSA projektai), 
yra sudėtinga, kadangi neaišku, ar bus pastatyti visi numatyti atliekų mechaninio ir biologinio 
apdorojimo įrenginiai ir ar jie leis sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį.  

2.2.4 Galimi pareiškėjai ir finansuoti projektai  

Priemonė įgyvendinama valstybės projektų planavimo būdu. Projektai planuojami valstybės projektų 
sąrašuose, kuriuos tvirtina aplinkos ministras. Projektus pagal Priemonę įgyvendina regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai ir UAB „Toksika“ (tik pagal veiklą „pavojingų atliekų sąvartyno 
įrengimas“).ISPA ir 2004-2006 m. Sanglaudos fondo lėšomis finansuotus projektus taip pat įgyvendino 
regioniniai atliekų tvarkymo centrai.  
 
Keičiantis pagal priemonę remiamų veiklų sąrašui, galimi pareiškėjai nebuvo keičiami (išskyrus 
pakeitimą, kuriuo įtraukta pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo veikla ir galimas pareiškėjas „UAB 
„Toksika“). 2010-06-02 galimų pareiškėjų sąrašas nebuvo keičiamas, tačiau atsirado galimybė 
paraiškas teikti kartu su partneriais. Numatyta, kad partneriais gali tapti juridiniai asmenys, įmonės ar 
organizacijos, įsteigtos Europos ekonominės erdvės valstybėje, taip pat jų filialai ar atstovybės. 2011-
06-29 į galimų partnerių sąrašą įtrauktos savivaldybių administracijos. Atsižvelgiant į tai, kad 2007-
2013 metų laikotarpiu buvo siekiama užbaigti regioninių atliekų tvarkymo sistemų kūrimą, regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai yra tinkami pareiškėjai.  
 
Tai, kad 2007-2013 m. laikotarpiu Sanglaudos fondo lėšomis finansuotus atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimo ir komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektus įgyvendino regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai, sudarė prielaidas tolygiai regioninių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų 
plėtrai ir užtikrino regioninių atliekų tvarkymo centrų veiklos stabilumą, tačiau, norint įvertinti ar 
sprendimas finansuoti atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybą visuose 
komunalinių atliekų tvarkymo regionuose yra tinkamas ir optimalus, reikėtų atlikti detalesnę 
komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo galimybių ir alternatyvų analizę šalies mastu. 
 
Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektų tinkamumą turėjo užtikrinti tai, kad 
rengiant šių projektų galimybių studijas, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo galimybės 
ir alternatyvos buvo analizuojamos kiekviename atliekų tvarkymo regione ir, atsižvelgiant į situacijos 
analizės rezultatus, buvo siūloma konkreti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
alternatyva. Tačiau atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimo kontekste svarbu, kad funkcionuotų visos 
būtinos atliekų tvarkymo sistemos grandys (pavyzdžiui, pakankami atliekų deginimo pajėgumai, 
komposto rinka), kad apdorotos atliekos nebūtų šalinamos sąvartynuose.  
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Siekiant tinkamai ir efektyviai panaudoti ES lėšas, valstybės mastu turėjo būti išanalizuotos 
komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo alternatyvos, poreikiai, atliekų mechaninio ir 
biologinio apdorojimo įrenginių reikalingumas kiekviename regione ir MBA proceso produktų 
panaudojimo galimybės. MBA būdu išskirto techninio komposto panaudojimo galimybės yra ribotos. 
MBA būdu pagamintas komunalinių atliekų kuras gali būti panaudotas tik atliekų deginimo gamyklose, 
kadangi iki šiol nėra sukurta šių atliekų kitokio panaudojimo energijai gauti teisinė bazė. 

2.2.5 Priemonės stebėsenos rodikliai ir jų pakeitimai 

Pradiniame Priemonės stebėsenos rodiklių sąraše buvo numatytas 1 rezultato ir 3 produkto lygio 
rodikliai. Priemonės įgyvendinimo laikotarpiu, plečiant pagal Priemonę remiamų veiklų sąrašą 
atsirado papildomų stebėsenos rodiklių Priemonės įgyvendinimo eigai ir rezultatams stebėti. Be to, 
buvo tikslinamos kai kurių stebėsenos rodiklių siekiamos reikšmės (kiekybinė išraiška laikotarpio 
pabaigoje). Aktualus Priemonės stebėsenos rodiklių sąrašas pateikiamas lentelėje (17 lentelė). 
 
17 lentelė. Priemonės stebėsenos rodikliai ir jų pakeitimai (2008-2013 m.) 

Rodiklio pavadinimas 
Rodiklio tipas, 
paskirtis 

Matavimo 
vienetas 

Kiekybinė 
išraiška 
laikotarpio 
pabaigoje 
(2015 m.) 

Pastabos 

ES aplinkosaugos reikalavimus 
atitinkančių sąvartynų dalies 
padidėjimas 

Rezultato (VP 
rodiklis) 

procentiniai 
punktai 

100 Siekiama reikšmė įgyvendinimo metu 
nebuvo keičiama 

Į sąvartynus patenkančių 
komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų kiekio sumažėjimas, 
palyginti su 2000 metais* 

Rezultato 
(papildomas)  

procentiniai 
punktai 

50 Rodiklis įtrauktas 2010-06-02 
papildžius remiamų veiklų sąrašą 
(rodiklis siejamas su BSA tvarkymo 
infrastruktūros plėtra) 

Uždaryti ir sutvarkyti sąvartynai 
(šiukšlynai) 

Produkto (VP 
rodiklis) 

skaičius 341 Siekiama reikšmė įgyvendinimo metu 
pakeista du kartu (pradinė – 289; 
2009-03-18 sumažinta iki 249; 2013-
12-04 padidinta iki 341) 

Įrengtos didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelės 

Produkto 
(papildomas) 

skaičius 33 Siekiama reikšmė įgyvendinimo metu 
nebuvo keičiama 

Įrengtos žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelės* 

Produkto 
(papildomas) 

skaičius 34 Siekiama reikšmė įgyvendinimo metu 
nebuvo keičiama 

Įrengtas pavojingų atliekų 
sąvartynas 

Produkto 
(papildomas) 

skaičius 1 Rodiklis įtrauktas 2009-08-26 
papildžius remiamų veiklų sąrašą 

Sukurti komunalinių atliekų 
perdirbimo ir (ar) kitokio 
panaudojimo pajėgumai 

Produkto 
(papildomas) 

tonos per 
metus 

678143 Rodiklis įtrauktas 2010-06-02 
papildžius remiamų veiklų sąrašą 

Individualiose valdose pastatyti 
biologiškai skaidžių atliekų ir 
antrinių žaliavų konteineriai 

Produkto 
(papildomas) 

skaičius 205259 Rodiklis įtrauktas 2013-12-04 
papildžius remiamų veiklų sąrašą 

* Papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir kuris prisidės prie veiksmų programos 3 
tikslo strateginio konteksto rodiklio „Sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekis“. 

Šaltinis: SSVP priedas ir jo pakeitimai. 

 
Vertinant stebėsenos rodiklių tinkamumą įprasta taikyti vadinamąją SMART metodiką. Pagal šią 
metodiką rodikliai turi būti:  
 

 specifiški (angl. Specific): rodikliai turi būti glaudžiai susieti su programos ar priemonės 
tikslais ir uždaviniais, matuoti tik tai, ko yra siekiama finansinėmis intervencijomis; 

 išmatuojami (angl. Measurable): rodiklių matavimo būdai ir statistiniai metodai turi būti 
apibrėžti, o rodiklių apskaičiavimo kaina yra proporcinga jų naudai; 

 pasiekiami (angl. Achievable): nustatyta rodiklio reikšmė turi būti pasiekiama ir realistiška, bet 
kartu pakankamai ambicinga; 
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 patikimi (angl. Reliable): pakartotinai apskaičiuotas rodiklis turi būti toks pat, kaip ir pirmą 
kartą skaičiuojant; 

 pateikiami periodiškai ir laiku (angl. Timed): stebėsenos informacija turi būti naudinga 
priimant su priemonių įgyvendinimo tobulinimu susijusius sprendimus. 

 
Svarbu vertinti ne tik pavienių rodiklių kokybę, bet ir rodiklių sistemos (rodiklių rinkinio) kokybę. 
Europos Komisija46 rekomenduoja stebėsenos sistemos kokybę vertinti pagal tris kriterijus: apimtį, 
subalansuotumą ir valdomumą. 
 
Analizuojant pavienius Priemonės rodiklius ir visą jų rinkinį galima pateikti keletą pastebėjimų: 
 

 Rodikliai (ypač produkto) yra pakankamai specifiški – glaudžiai susiję su vykdomomis 
veiklomis ir parodantys tiesioginį jų vykdymo rezultatą. 

 Dauguma produkto rodiklių yra aiškūs, paprastai išmatuojami ir patikimi (pakartotinai 
apskaičiavus rodiklio reikšmė nesikeičia), tačiau produkto rodiklio „individualiose valdose 
pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ matavimo periodiškumas 
ir apskaičiavimo metodika nėra aiškiai apibrėžti. Informaciją apie rodiklio pasiekimą teikia 
projektų vykdytojai, tačiau jos detalumas ir pateikimo forma ženkliai skiriasi: vieni projektų 
vykdytojai nurodo bendrą išdalintų konteinerių skaičių atliekų tvarkymo regione, kiti – 
detalizuoja pagal savivaldybes; kai kurie pateikia suminę rodiklio reikšmę iki tam tikros datos, 
kiti nurodo, kiek konteinerių išdalinta atskirais laikotarpiais. Neaišku, kaip vertinama projektų 
vykdytojų pažanga įgyvendinant šį rodiklį. 

 Faktinių (pasiektų) rodiklių reikšmių analizė rodo, kad dauguma produkto rodiklių yra 
nepakankamai ambicingi – SSVP ar SSVP priede nustatyta siekiama rodiklio reikšmė yra 
mažesnė už pasiektą ar planuojamą pasiekti, o siekiamos rodiklių reikšmės tikslinamos 
atsižvelgiant į projektų įgyvendinimo rezultatus. Produkto rodiklio „individualiose valdose 
pastatyti biologiškai skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai“ siekiama reikšmė, 
nurodyta SSVP priede (205259 vienetai), yra gerokai didesnė už projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse numatytą pasiekti rodiklio reikšmę (158015 vienetai). 

 Projektų lygiu nėra galimybės stebėti tarpinių produkto rodiklių reikšmių (išskyrus 
rodiklius, susietus su fiziniais projekto veiklų įgyvendinimo rodikliais ir išdalintų konteinerių 
rodiklį), nes rodikliai pasiekiami tik užbaigus projekto veiklas. Dėl šios priežasties stebėsenos 
informacija nėra naudinga pavienių projektų įgyvendinimo eigai stebėti. 

 Rezultato rodikliai tiesiogiai netaikomi projektams – projektų vykdytojai neįsipareigoja jų 
siekti ir už juos atsiskaityti.  

 Rezultato rodiklis „į sąvartynus patenkančių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio 
sumažėjimas, palyginti su 2000 metais“ ir jo apskaičiavimo metodika turi trūkumų:  

a) Sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekis SSVP naudojamas kaip strateginio 
konteksto rodiklis, tačiau skiriasi SSVP ir VSATP nurodyta pradinė (2000 m.) rodiklio 
reikšmė: SSVP nurodoma, kad 2000 m. sąvartynuose buvo pašalinta 574 000 tonų BSA, 
o VSATP nurodyta ženkliai didesnė reikšmė – 725 200 tonų.  

b) Neaišku, kokį rezultatą norima pasiekti, nes netinkamai nustatytas rezultato rodiklio 
matavimo vienetas, nesuderinti pradinės ir siekiamos rodiklio reikšmės matavimo 
vienetai: pradinė reikšmė nustatyta absoliutiniu dydžiu (547 000 tonų), o siekiama – 
procentiniu dydžiu (50 proc.).  

c) Atsižvelgiant į tai, kad šis rezultato rodiklis yra susijęs su VSATP nustatytos 
komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduoties įgyvendinimu, rodiklio aprašymą, 
apskaičiavimo metodiką ir matavimo periodiškumą reikėtų suderinti su aplinkos 
ministro įsakymu47 patvirtintos sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio 

                                                 
46 European Commission, The New programming Period 2007–2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: monitoring 
and Evaluation Indicators. Working Document No.2. August, 2006, p. 22. 
47 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų 
atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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vertinimo metodika48 (plačiau apie rezultato rodiklio skaičiavimo metodikos trūkumus 
ir pasiūlymus dėl jos tobulinimo žr. 18 lentelė). 

 Kadangi Priemonės tikslas yra labai platus (sukurti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą), bet 
koks situacijos pagerėjimas gali būti laikomas judėjimu tikslo link. Visgi, darant prielaidą, kad 
pagrindinis priemonės tikslas, sumažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį, projektų lygiu 
galėtų būti taikomas atitinkamas rezultato rodiklis. 

 
18 lentelė. Rezultato rodiklio „į sąvartynus patenkančių komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų kiekio sumažėjimas palyginti su 2000 metais“ apskaičiavimo metodikos trūkumai ir 
pasiūlymai dėl jos tobulinimo 

Rodiklio skaičiavimo metodikos trūkumai 
 
Rodiklio skaičiavimo aprašyme nurodyta, kad rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: 
Rn = n metų sąvartyne pašalintų BSA kiekis (tūkst. tonų) * 100 / 574 tūkst. tonų (2000 metų sąvartyne pašalintų BSA 
kiekis) 
Čia: 
Rn – rodiklio reikšmė n-aisiais metais 
n – metai, kada vertinama rodiklio reikšmė 
 
Tokiu būdu nustatoma, kiek procentų komunalinių BSA buvo pašalinta sąvartyne lyginant su 2000 m. pašalintu 
kiekiu. Daroma prielaida, kad 2000 m. sąvartyne pašalinta 100 proc. komunalinių BSA, tačiau Aplinkos 
ministerijos duomenimis49 2000 m. pašalinta apie 95 proc. visų susidariusių komunalinių BSA (susidarė 765 550 
tonų, pašalinta 725 200 tonų).  
 
Norint apskaičiuoti rodiklio pokytį procentiniais punktais (kaip nurodyta rodiklio skaičiavimo metodikoje), 
reikėtų skaičiuoti skirtumą tarp sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA dalies (proc.) 2000 metais ir n-aisiais 
metais. Toks rodiklio skaičiavimo būdas būtų labiau komplikuotas, nes jam apskaičiuoti reikėtų daugiau 
duomenų (t. y. duomenų ne tik apie n-aisiais metais pašalintų, bet ir apie susidariusių komunalinių BSA kiekį). 
 
Pasiūlymai dėl rodiklio ir jo apskaičiavimo metodikos tobulinimo: 

1) Kaip pradinę rodiklio reikšmę naudoti 2000 m. susidariusių komunalinių BSA kiekį (765 550 tonų), nes 
ir Europos Komisija komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduotis valstybėms nustato pagal 
susidariusių komunalinių BSA kiekį. 

2) Pakeisti siekiamą rodiklio reikšmę: 2015 m. sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekis turi 
sudaryti ne daugiau kaip 383 000 tonų50 arba ne daugiau kaip 50 proc. 2000 m. susidariusio kiekio. 

3) Pakeisti rodiklio matavimo vienetą (iš procentinių punktų į procentus). 
4) Atkreiptinas dėmesys, kad rezultato rodiklio matavimo periodiškumas nesutampa su aplinkos ministro 

įsakymu patvirtintos sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo metodikoje nustatytu 
atitinkamo rodiklio vertinimo periodiškumu. Pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką rodiklis (bus) 
vertinamas 2012 m., 2013 m., 2016 m., 2018 m. ir 2020 m., o pagal rezultato rodiklio apskaičiavimo 
metodiką rezultato rodiklį numatyta vertinti 2011 m. ir 2015 m. Šių dviejų metodikų suderinimas 
palengvintų rezultato rodiklio matavimą. 

 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

  

                                                 
48 Ši metodika taip pat turi trūkumų (apie juos plačiau žr. ataskaitos 4.4.1 dalyje), tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pagal 
Priemonę finansuojami projektai turi prisidėti prie VSATP įgyvendinimo, Priemonės įgyvendinimo stebėsenai taikomas 
rezultato rodiklis turėtų būti skaičiuojamas taip pat, kaip ir šis rodiklis skaičiuojamas vertinant VSATP nustatytos 
komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduoties įgyvendinimą (už šios užduoties įgyvendinimą Lietuva atsiskaito Europos 
Komisijai).  
49 Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų suderinimo su nacionaliniais teisės aktais ir jos įgyvendinimo 
ataskaita, 2010-2012 m. Lietuva. 
50 VSATP užduotys buvo nustatytos pagal 2000 m. pašalintų komunalinių BSA kiekį (Priemonės rengimo metu VSATP 
užduotis buvo nustatyta 2013 m. ir sudarė 362 600 tūkst. tonų). Rengiant VATP užduotys buvo perskaičiuotos nuo 2000 m. 
susidariusio komunalinių BSA kiekio. 
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2.2.6 Priemonės suderinamumas su kitomis intervencijomis 

2007-2013 metų Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektai 
užtikrino ankstesniu laikotarpiu pradėtų veiklų (senų sąvartynų uždarymas, DGASA ir ŽAKA 
įrengimas) tęstinumą ir užbaigimą, prisidėjo prie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 
visuotinumo užtikrinimo visiems Lietuvos gyventojams ir užtikrino regioninių komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemų plėtrą. ISPA ir Sanglaudos fondo parama buvo sukurta viešosios komunalinių 
atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimui. 2007-2013 metų ERPF lėšomis pagal ŪM 
administruojamas priemones buvo finansuoti įmonių projektai, susiję su sąvartyno biodujų ir gamybos 
atliekų panaudojimu energijos gamybai. 
 
GPAT programos lėšomis finansuoti projektai papildė pagal Priemonę finansuojamas veiklas (lėšos 
skirtos pakuočių atliekų, EEĮ atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo pajėgumams stiprinti) 
Didžioji dalis LAAIF programos lėšų buvo skirta ne komunalinių, o gamybinių (įskaitant biologiškai 
skaidžias atliekas) ir kitos ūkinės veiklos atliekų (statybinių, medicininių, pavojingų ir kt.) prevencijos, 
apdorojimo ir perdirbimo pajėgumams stiprinti (plačiau apie GPAT ir LAAIF programų lėšomis 
finansuotus projektus ir jų poveikį žr. ataskaitos 6.1 dalį).  
 
2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimas“ buvo suderinta su kitomis intervencijomis, tačiau ateityje plėtojant atliekų pirminio 
rūšiavimo infrastruktūrą (atskiras antrinių žaliavų, maisto/ virtuvės, tekstilės atliekų surinkimas) gali 
keistis mišrių komunalinių atliekų kiekis ir sudėtis, o tai turės įtakos statomų atliekų mechaninio ir 
biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimui ir projektų finansiniam gyvybingumui (pavyzdžiui, 
yra rizika, kad nebus pilnai išnaudojami įrenginių pajėgumai arba nebus galimybės panaudoti MBA 
proceso produktų (techninio komposto, komunalinių atliekų kuro); plėtojant antrinių žaliavų pirminio 
rūšiavimo infrastruktūrą į MBA įrenginius pateks mažiau antrinių žaliavų ir nebus surinkta tiek 
pajamų iš jų pardavimo, kiek buvo planuota rengiant projektų galimybių studijas; siekiant užtikrinti 
projektų finansinį gyvybingumą didės gyventojų mokami mokesčiai už atliekų tvarkymą ir pan.). 
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3 2007-2013 M. ATLIEKŲ TVARKYMUI SKIRTOS ES PARAMOS 
ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS 

Šiame ataskaitos skyriuje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

 (2.1 klausimas) Ar valstybės projektų planavimas yra tinkamiausias projektų atrankos būdas?  
 (2.2 klausimas) Ar patvirtinti projektų atrankos kriterijai buvo pakankami projektų 

tinkamumui nustatyti?  
 (2.3 klausimas) Ar projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos sąlygos nebuvo perteklinės 

ir kokia jų pridėtinė vertė? 
 (2.4 klausimas) Kokia paraiškų/ projektų kokybė?  
 (2.5 klausimas) Kokios yra ES paramos atliekų tvarkymo sektoriui planavimo ir finansavimo 

procedūrų silpnosios ir stipriosios pusės? 
 
Siekiant sklandaus ir rezultatyvaus veiksmų programų ir Sanglaudos politikos tikslų įgyvendinimo 
svarbu užtikrinti efektyvų ir kokybišką ES paramos administravimą. Nuo taikomos administravimo 
sistemos priklauso, ar įgyvendinama politika, strateginiai tikslai duos laukiamą rezultatą51. ES 
struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumą lemia šie pagrindiniai veiksniai: 
 

 ES struktūrinės paramos panaudojimo sparta ir atsakingų institucijų funkcijų savalaikis 
atlikimas; 

 administruojančių institucijų administraciniai gebėjimai; 
 administracinė našta paramą administruojančioms institucijoms, pareiškėjams ir projektų 

vykdytojams;  
 tinkamas funkcijų pasidalijimas ir bendradarbiavimas tarp atsakingų institucijų.  

 
Atsižvelgiant į šiuos veiksnius atliekamas 2007-2013 m. atliekų sektoriui skirtos ES paramos 
administravimo efektyvumo vertinimas. Siekiant įvertinti administravimo efektyvumą buvo atlikti 
interviu su Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros ir kai kuriais projektų 
vykdytojų (RATC) atstovais, atlikta projektų vykdytojų apklausa, taip pat analizuoti atliktų ES 
struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimų52 duomenys.  
 
Priemonės projektai buvo finansuojami pagal du projektų finansavimo sąlygų aprašus (toliau – PFSA): 
 

 Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo 
sąlygų aprašas (toliau - PFSA Nr. D1-442). Pagal šį PFSA buvo finansuojami ATSS ir pavojingų 
atliekų tvarkymo projektai; 

 Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir 
antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūros sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas 
(toliau – PFSA Nr. D1-248). Pagal šį PFSA buvo finansuojami BSA projektai. 

 
  

                                                 
51 Martin Ferry, Frederike Gross, John Bachtler and Irene McMaster, „Turning Strategies into Projects: the implementation of 
2007-13 Structural Funds programmes“, IQ-Net Thematisc Paper No. 20(2), 2007, p. 5, 
<http://www.eprc.strath.ac.uk/iqnet/downloads/IQ-Net_Reports%28Public%29/ThematicPaper20%282%29Final.pdf>. 
52 ES struktūrinės paramos administravimo sistemos efektyvumo vertinimas. Galutinė ataskaita: Viešosios politikos ir 
valdybos institutas, 2013 m. balandžio 30 d. 
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Interviu ir apklausos rezultatai parodė, kad bendrai pagal šias priemones finansuotos veiklos iš esmės 
atitiko regiono savivaldybių poreikius atliekų tvarkymo srityje. 75 proc. respondentų atsakė, jog 
finansuotos veiklos visiškai atitiko savivaldybės poreikius. Pagal finansuojamų veiklų aktualumą 
galima būtų išskirti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūros 
kūrimo projektus - 87,5 proc. respondentų šiuos projektus įvardino, kaip labai aktualius regiono 
savivaldybėms.  
 
Kai kurie Priemonės administravimo efektyvumo vertinimui aktualūs duomenys ir terminai 
apibendrinti lentelėse (žr. 19 lentelė, 2 priedas). Šie duomenys plačiau analizuojami ataskaitos tekste. 
 
19 lentelė. Kai kurie Priemonės administravimo efektyvumo vertinimui aktualūs duomenys ir 
terminai 

Rodiklis ATSS projektai BSA projektai 
Projektų finansavimo 
sąlygų aprašo priėmimo 
data 

2008.08.27 2010.03.29 

PFSA įsigaliojimo data 2008.09.10 2010.04.21 
Kvietimų teikti paraiškas 
skaičius 

4 1 

Paraiškų pateikimo 
terminai 

1 kvietimas - iki 2008.11.12 
2 kvietimas – iki 2009.07.31 
3 kvietimas – iki 2009.09.30 
4 kvietimas – iki 2010.03.30. 

Iki 2010.09.15 

PFSA pakeitimų skaičius, 
datos, esmė 

Keistas penkis kartus, iš kurių 
du kartus (2009 m. balandį ir 
2010 m. rugsėjį) išdėstytas nauja 
redakcija. Keičiant PFSA 
finansuojamos veiklos nebuvo 
keičiamos, tik 
2009.09.16pakeitimu numatyta 
papildoma finansuojama veikla – 
pavojingų atliekų sąvartyno 
įrengimas (galimas pareiškėjas – 
UAB „Toksika“). 

Keistas šešis kartus. Pagal pirmąją šio PFSA redakciją 
buvo numatyta finansuoti komunalinių atliekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtrą, sukuriant biologiškai 
skaidžių atliekų tvarkymo ir (ar) atliekų naudojimo 
energijai gauti pajėgumus. 2012.03.01 PFSA pakeistas 
ir numatyta finansuoti tik komunalinių atliekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtrą, sukuriant biologiškai 
skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus. 2013.12.16PFSA 
vėlgi buvo pakeistas, papildant finansuojamas veiklas - 
numatyta galimybė finansuoti ir antrinių žaliavų 
surinkimo infrastruktūrą. 

Valstybės projektų sąrašo 
sudarymo data 

2008.09.09 2010.03.31  

Valstybės projektų sąrašo 
įsigaliojimo data 

2008.09.24 2010.04.21 

Valstybės projektų sąrašo 
pakeitimų skaičius 

8 pakeitimai 3 pakeitimai  

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
13 pav. Paraiškų vertinimo ir PFAS derinimo procedūrų trukmė (d.) 

 
Šaltinis, sudaryta autorių pagal SFMIS duomenis (2014-05-14). 
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3.1 PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDO TINKAMUMO ĮVERTINIMAS 

Valstybinė projektų atranka naudojama viešųjų investicijų ir viešųjų paslaugų teikimo atveju, kai 
vadovaujantis nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais galima skaidriai ir pagrįstai sudaryti 
projektų ir paramos gavėjų sąrašą53. Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, 
patvirtintas LRV 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1143, planuojant valstybės projektus, privaloma 
atsižvelgti į nacionalinių strateginio planavimo dokumentų, strateginių veiklos planų ir (ar) institucijų 
programų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Pastarasis projektų atrankos būdas buvo 
pasirinktas skiriant ES paramą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka 
ir darnus vystymasis“ priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. 

3.1.1 ATSS projektų planavimas 

Šio projektų atrankos būdo pasirinkimą, teikiant paramą ATSS projektams, sąlygojo tai, jog buvo 
būtina užtikrinti ankstesniu laikotarpiu pradėtų atliekų tvarkymo veiklų tęstinumą bei regioninės 
atliekos tvarkymo sistemos, kuri pradėta kurti įsteigiant regioninius atliekų tvarkymo centrus, plėtrą.  
 
Pasirinktas valstybės projektų planavimo būdas atitiko pagrindinio atliekų tvarkymo srities 
strateginio planavimo dokumento (Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano) ir Atliekų 
tvarkymo įstatymo nuostatas. Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus pareiga užtikrinti 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimą tenka savivaldybėms ar jų pavedimu – 
regioniniams atliekų tvarkymo centrams. Be ES paramos savivaldybėms ir regioniniams atliekų 
tvarkymo centrams būtų buvę itin sudėtinga užtikrinti tiek Valstybiniame strateginiame atliekų 
tvarkymo plane nustatytų užduočių, tiek ir įstatyminių pareigų įvykdymą. Nustatytas teisinis 
reguliavimas sudarė prielaidas skaidriai ir pagrįstai sudaryti projektų ir paramos gavėjų sąrašą.  
 
Savalaikis ATSS projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimas ir valstybės projektų sąrašo 
sudarymas54, numatant protingus paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminus, sudarė 
galimybes pareiškėjams tinkamai pasirengti ES paramos gavimui ir paraiškų parengimui. Interviu 
metu tiek projektų vykdytojai, tiek administruojančios institucijos patvirtino, jog minėtų veiklų 
finansavimo atveju tinkamiausias projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas. Įvertinus 
šias aplinkybes, galima teigti, jog valstybės projektų planavimas buvo tinkamas būdas finansuojant 
senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymo, DGASA ir ŽAKA įrengimo, pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo 
veiklas ES paramos lėšomis. ATSS projektų valstybės projektų sąrašas buvo keičiamas aštuonis kartus, 
įtraukiant į sąrašą naujus projektus, patikslinant projektų preliminarias vertes, siektinus rezultatus ir 
pan.  

3.1.2 BSA projektų planavimas 

Planuojant ES paramos skyrimą BSA projektams svarstyta galimybė projektų atranką vykdyti 
konkurso būdu, tačiau, įvertinus tai, jog finansuotina veikla nėra konkurencinga, nuspręsta taikyti 
valstybės projektų atrankos būdą. Šio būdo pasirinkimui taip pat įtakos turėjo ir tai, kad valstybės 
mastu nebuvo aiškios strategijos dėl biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumų kūrimo. 
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane 2007-2013 m. nebuvo aiškiai įvardintos 
planuojamos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo priemonės, infrastruktūros poreikis, be to, dėl 
finansuojamos veiklos naujumo ir to sąlygotos nepakankamos patirties šioje srityje buvo sudėtinga 
nustatyti kokybinius projektų atrankos kriterijus. 

                                                 
53 Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007-2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo 
ir efektyvumo vertinimas. Galutinė ataskaita. Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2010 m. sausio 29 d. 
54 ATSS projektų finansavimo sąlygų aprašas patvirtintas 2008.08.27, ATSS valstybės projektų sąrašas – 2008.09.09 
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BSA projektų valstybės projektų sąrašas buvo patvirtintas 2010 m. kovo 31 d.55, o įsigaliojo 2010 m. 
balandžio 21 d., t. y. tą pačią dieną kaip ir PFSA Nr. D1-248. Sąraše nurodyti identiški projektų 
pavadinimai bei analogiški siektini rezultatai, pareiškėjai – visi be išimties regioniniai atliekų 
tvarkymo centrai.  
 
BSA projektų valstybės projektų sąrašas buvo keičiamas tris kartus56. Atliekant pakeitimus, buvo 
pakeistos sąraše nurodytų projektų vertės (ES Sanglaudos fondo lėšų suma, pareiškėjo indėlis ir kt.), 
patikslintos finansuojamos veiklos – atsisakyta atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumų 
finansavimo ES lėšomis ir kt.  
 
Pagal interviu metu surinktus duomenis, sudarant BSA projektų valstybės projektų sąrašą, buvo 
analizuoti regionų atliekų tvarkymo planų duomenys, regionuose susidarančių biologiškai skaidžių 
atliekų kiekiai bei vertinti reikiami pajėgumai susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms 
sutvarkyti. Tuo metu nei šalies, nei regionų mastu nebuvo atlikta biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
galimybių studijos, nebuvo aiškios biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo technologinės galimybės. Dėl 
finansuotinų veiklų naujumo bei žinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo srityje stokos buvo itin 
sudėtinga įvertinti technologinius projektų aspektus bei nustatyti preliminarias projektų vertes. Šias 
aplinkybes patvirtina ir atlikti valstybės projektų sąrašo pakeitimai.  
 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat į tai, jog didžioji dauguma biologiškai skaidžių atliekų susidaro 
komunalinių atliekų sraute, o už šio srauto atliekų tvarkymo sistemos organizavimą atsakingos 
savivaldybės ir, jų pavedimu, regioniniai atliekų tvarkymo centrai, taip pat, įvertinant tai, kad 
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo paslauga yra viešoji paslauga, galima teigti, jog valstybės 
projektų atrankos būdas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų kūrimo finansavimui 
pasirinktas pagrįstai.  

  

                                                 
55 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 31d. įsakymas Nr. D1-261 „Dėl VP3-3.2-AM-01-V priemonės „Atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių 
atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros sukūrimas“ valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo“. 
56 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. D1-1003 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-261 „Dėl VP3-3.2-AM-01-V priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ 
veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų 
infrastruktūros sukūrimas“ valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo“ pakeitimo“;  Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2013 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-410 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 31 d. 
įsakymo Nr. D1-261 „Dėl VP3-3.2-AM-01-V priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros sukūrimas“ 
valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo“ pakeitimo“; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 19 d. 
įsakymas Nr. D1-548„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-261 „Dėl VP3-3.2-AM-
01-V priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros 
plėtra – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros sukūrimas“ valstybės projektų sąrašo Nr. 02 
patvirtinimo“ pakeitimo“. 



 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

64 

3.2 ATSS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMAS 

3.2.1 Projektų finansavimų sąlygų aprašas 

PFSA Nr. D1-442 priimtas 2008 m. rugpjūčio 27 d. Tai buvo vienas iš pirmųjų Aplinkos ministerijos 
2007-2013 m. finansavimo laikotarpiui skirtų PFSA. PFSA Nr. D1-442 parengtas pagal Metodinius 
nurodymus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtintus finansų ministro 2008 m. vasario 20 
d. įsakymu Nr. 1K-066, tačiau PFSA struktūra yra detalesnė nei reikalaujama pagal minėtus metodinius 
nurodymus. PFSA įtvirtintos sąlygos iš esmės atitiko Metodinius nurodymus dėl projektų finansavimo 
sąlygų bei Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LRV 2007 m. gruodžio 19 d. 
nutarimu Nr. 1443.  
 
PFSA Nr. D1-442 nuo priėmimo keistas penkis kartus, iš kurių du kartus (2009 m. balandį ir 2010 m. 
rugsėjį) išdėstytas nauja redakcija. Keičiant PFSA, finansuojamos veiklos nebuvo keičiamos, tik 2009 
m. rugsėjo 16 d. pakeitimu numatyta papildoma finansuojama veikla – pavojingų atliekų sąvartyno 
įrengimas (galimas pareiškėjas – UAB „Toksika“). Pirmoje PFSA redakcijoje, galiojusioje iki 2009-05-
16, buvo nustatytas reikalavimas pareiškėjams, teikiantiems paraiškas didelių gabaritų aikštelių 
surinkimo bei žalių atliekų kompostavimo aikštelių įrengimo finansavimui gauti, prisidėti nuosavomis 
lėšomis - nuosavų lėšų indėlis turėjo būti 40 proc. projekto vertės. Pagal PFSA pirmąją redakciją, 
projekto finansavimo ir administravimo sutartyje negalėjo būti numatytas avansas, taip pat buvo 
reikalaujama projekto pabaigoje atlikti galutinį išorinį projekto išlaidų ir rezultatų auditą. Galiojant 
šiems reikalavimams nebuvo pateikta nei viena paraiška didelių gabaritų aikštelių surinkimo bei žalių 
atliekų kompostavimo aikštelių įrengimo finansavimui gauti. 2009-05-16 pakeitus PFSA numatytos 
sąlygos palankesnės pareiškėjams, t. y. kad pareiškėjo nuosavų lėšų indėlis turi būti -15 proc. nuo 
tinkamų finansuoti išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų), numatyta galimybė pareiškėjams projektų 
įgyvendinimui gauti ne didesnį kaip 30 proc. avansą bei panaikintas reikalavimas atlikti galutinį išorinį 
projekto išlaidų ir rezultatų auditą. Pastarųjų PFSA sąlygų pakeitimai daugeliu atveju turėjo teigiamos 
įtakos ES paramos įsisavinimui bei paskatino paraiškų rengimą bei projektų įgyvendinimą.  
 
Nagrinėjant 30 proc. avanso skyrimo privalumus ir trūkumus, paminėtinas VšĮ Šiaulių regiono atliekų 
tvarkymo centras įgyvendinamo BSA projekto atvejis. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras ir 
bankas SNORAS 2010-12-30 sudarė Garantijos sutartį, pagal kurią bankas įsipareigojo Aplinkos 
projektų valdymo agentūrai suteikti 30 proc. avanso grąžinimo garantiją 13 894 152 Lt sumai. 
Projekto vykdytojas įkeitė bankui 13 894 152 Lt dydžio terminuotą indėlį, už kurį palūkanos nebuvo 
mokamos, taip pat atsiskaitomojoje ir kitose sąskaitose esančias lėšas. Tačiau 2011 m. gruodžio 7 d. 
Vilniaus apygardos teismo nutartimi bankui SNORAS buvo iškelta bankroto byla, todėl banke saugotas 
lėšas bus galima susigrąžinti tik Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) ir Lietuvos 
Respublikos bankų įstatymo nustatyta bendra kreditorinių reikalavimų tenkinimo tvarka57. 
Nagrinėjant teismų sprendimus dėl ginčo, susijusio su 30 proc. avanso sumos susigrąžinimu iš 
bankrutuojančio banko SNORAS, nustatyta, kad avansui skirtos sumos „įšaldymą“ sąlygojo netinkamai 
pasirinktas lėšų saugojimo banke būdas, t. y. lėšos buvo saugomos ne depozitinėje sąskaitoje58. 
Kadangi 30 proc. avanso nebuvo galima panaudoti projekto įgyvendinimui, o projekto vykdytojas bei jį 
įsteigusios savivaldybės neišsprendė projekto įgyvenimui trūkstamų lėšų gavimo klausimo bei 
neužtikrino savalaikio projekto įgyvendinimo, finansavimas projektui tokiomis apimtimis, kokios buvo 
numatytos projektų planavimo metu, buvo nutrauktas.  
 
PFSA Nr. D1-442 įtvirtinta sąlyga, jog projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis 
kaip 30 mėnesių, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo 
numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto finansavimo ir administravimo sutarties 
sudarymo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 6 mėnesiams, bet ne 

                                                 
57 Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1024/2014. 
58 Lėšos, saugomos depozitinėje sąskaitoje, nepatenka į bankrutuojančio banko bendrą turtą, iš kurio kreditorių reikalavimai 
tenkinami ĮBĮ  nustatyta tvarka. 
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ilgiau kaip iki 2015-01-01. Pastarasis projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis iš esmės analogiškas 
daugumai projektų vykdymo laikotarpių, kurie buvo nustatyti Aplinkos ministerijos 2008 m. 
patvirtintuose PFSA59.  
 
Pagal PFSA Nr. D1-442, kartu su paraiška turėjo būti pateikiami įrodymai, kad paraiškos pateikimo 
metu yra patvirtinti reikalingi teritorijų planavimo dokumentai, yra parengti techniniai projektai, taip 
pat dokumentai, patvirtinantys pareiškėjų galimybes apmokėti numatytą projektų išlaidų dalį (banko 
sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.). Būtinybė pateikti dokumentus, 
kurių gavimas didele dalimi priklausė nuo trečiųjų asmenų sprendimų (pvz.: savivaldybės institucijų 
sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų), kartu su paraiška, viena vertus, prailgino terminus, 
per kuriuos buvo priimami sprendimai skirti paramą (išsamiau žr. 3.2.2 skyrių), tačiau, kita vertus, šių 
reikalavimų laikymasis ir jų įgyvendinimas iki sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, užtikrino 
sklandesnį projektų įgyvendinimo procesą lyginant su BSA projektų įgyvendinimu.   
 
Apklausos rezultatai parodė, kad PFSA Nr. D1-442 reikalavimai iš esmės suformuluoti tinkamai - 87,5 
proc. apklaustųjų buvo linkę sutikti su teiginiu, jog PFSA pateikta informacija apie reikalavimus 
pareiškėjui, finansuojamoms veikloms, projekto išlaidoms ir kt. buvo aiškiai ir lengvai suprantama. 
Tokią nuomonę galėjo sąlygoti tai, kad finansuojamos veiklos bei reikalavimai jų įgyvendinimui buvo 
žinomos iš ankstesnio finansavimo laikotarpio, o pareiškėjai turėjo sukaupę reikiamos paraiškų 
rengimo bei projektų įgyvendinimo patirties. 
 
PFSA Nr. D1-442 įtvirtintas reikalavimas, kad pareiškėjai statybos ir paslaugų viešuosius pirkimus 
vykdytų vadovaudamiesi pirkimų dokumentų šablonais, kuriuos rengia įgyvendinančioji institucija. 
Šabloniniai pirkimo dokumentai suteikia projektų vykdytojams galimybę pirkimus vykdyti 
vadovaujantis gerąja praktika, užtikrinant įstatymo reikalavimų laikymąsi ir skaidrų pirkimo procesą. 
Pirkimo dokumentų, kaip kasdieninio naudojimo įrankio pirkimų srityje, standartizavimas gali padėti 
išvengti klaidų ir nukrypimų nuo pagrindinių deklaruojamų pirkimų principų60. Tačiau, kaip rodo 
praktika, nepaisant šabloninių dokumentų naudojimo, ATSS projektų vykdytojai susidūrė su 
sunkumais viešųjų pirkimų organizavimo etape, o vėliau ir santykiuose su rangovais (išsamiau žr. 
3.2.4 skyrių). Dėl to, siekiant išvengti projektų įgyvendinimo vėlavimų, kuriuos sąlygoja problemos 
viešųjų pirkimų organizavimo etape, svarbus yra projektų vykdytojų kvalifikacijos viešųjų pirkimų 
vykdymo srityje kėlimas, taip pat naudinga parengti standartinių (tipinių) dokumentų naudojimo 
(pildymo) metodiką ir/ar rekomendacijas61. Atnaujinant standartinius dokumentus, tikslinga vertinti 
konkursuose, kurie organizuojami naudojant tokio pobūdžio dokumentus, dalyvaujančių tiekėjų 
prašymus paaiškinti pirkimo dokumentus, pretenzijas dėl pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų ir 
pan., nes pastaroji informacija geriausiai leidžia nustatyti, kurios pirkimo dokumentų nuostatos yra 
nepakankamai aiškios ar suprantamos, ir kurias dokumentų vietas reikėtų koreguoti. 
 
PFSA Nr. D1-442 nustatyti neesminiai, tačiau pertekliniais laikytini reikalavimai įtvirtinti PFSA 50 p. 
bei 52 p. (reikalavimas patvirtinti kiekvieną paraiškos lapą paraišką teikiančios institucijos vadovo ar 
jo įgalioto asmens parašu, reikalavimai dėl voko, kuriame siunčiama paraiška, užrašymo).  
 
PFSA įtvirtintos nuostatos, jog sutarčių priežiūra, skundų nagrinėjimas, sprendimų dėl finansavimo 
priėmimas ir kitos procedūros atliekamos pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles. Tuo 
pačiu į PFSA perkelta („perrašyta“) nemaža dalis šių taisyklių nuostatų. Siekiant tinkamai laikytis 
reikalavimų, susijusių su ES paramos gavimu, pareiškėjai turi ne tik vadovautis šiais dviem teisės 
aktais, bet ir lyginti juos tarpusavyje, nes, pakeitus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 

                                                 
59 Pavyzdžiui, 2008 m. liepos 29 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-401, kuriuo patvirtintas VP3-3.1-AM-01-V priemonės 
"Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra" projektų finansavimo sąlygų aprašas, 2008 m. rugsėjo 
30 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-510, kuriuo patvirtintas VP3-1.4-AM-07-V priemonės "Aplinkos monitoringo, 
kontrolės ir prevencijos stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas, 2008 m. spalio 6 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. 
D1-517, kuriuo patvirtintas VP3-1.4-AM-03-V priemonės "Užterštų teritorijų poveikio vertinimas" projektų finansavimo 
sąlygų aprašas ir kt. 
60 Viešųjų pirkimų dokumentų standartizavimo praktika Viktoras Sirvydis, Centrinė projektų valdymo agentūra.  
61 Ten pat. 
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nuostatas, pastarųjų nuostatų neatitinkančios PFSA sąlygos (t. y. tos, kurios perkeltos („perrašytos“) iš 
taisyklių) tampa nebetaikytinomis pareiškėjams ir projektų vykdytojams. PFSA įtvirtintos sąlygos dėl 
specialių projektų atrankos kriterijų nagrinėjamos 3.2.3 skyriuje.  

3.2.2 Paraiškų rengimas ir kokybė 

Kokybiška paraiška galima laikyti tokią paraišką, kurioje ne tik pateikta projekto idėja, bet ir aiškiai 
identifikuoti idėjos įgyvendinimo būdai bei etapai, siūlomos įgyvendinti priemonės yra ekonomiškai 
pagrįstos, paraiška yra tinkamai sukomplektuota. Paraiškos kokybės lygį parodo ir tai, ar paraiškos 
vertinimo etape nekyla būtinybė tobulinti, tikslinti paraišką, teikti papildomus dokumentus.  
 
ATSS projektų valstybės projektų sąrašas patvirtintas 2008 m. rugsėjo 9 d. Pastarajame sąraše 
numatyti paraiškų įgyvendinančiajai institucijai pateikimo terminai (t. y. 2009-2010 m.) sudarė 
galimybę potencialiems pareiškėjams, dar prieš gaunant kvietimus teikti paraiškas, įvertinti projektų 
finansavimo sąlygų reikalavimus ir pasirengti paraiškų pateikimui. Tiek apklausos, tiek ir interviu 
metu gauti duomenys patvirtino, jog paraiškų parengimui buvo skirta pakankamai laiko. Juolab, kad iš 
esmės visi ATSS projektai buvo identifikuoti dar 2004-2006 m. finansavimo laikotarpiu, tačiau, 
neužtekus ES paramos lėšų, jų finansavimas numatytas 2007-2013 m. laikotarpiu, t. y. finansuojamos 
veiklos buvo žinomos iš ankstesnio finansavimo laikotarpio, regioniniai atliekų tvarkymo centrai 
turėjo patirties vykdant sąvartynų (šiukšlynų) uždarymo projektus62, įrengiant atliekų surinkimo 
aikšteles ir kt. Šios aplinkybės iš esmės sudarė galimybes parengti geresnės kokybės paraiškas bei 
sąlygojo pažangesnį pasirengimą projektų įgyvendinimui. Didesnių sunkumų nebuvimą rengiant 
paraiškas bei jų kokybę galėjo sąlygoti ir tai, kad paraiškų rengimui buvo pasamdyti reikiamą 
kompetenciją turintys išorės konsultantai63.  
 
Paraiškų rengimui ir jų kokybei teigiamos įtakos galėjo turėti ir finansuojamų veiklų – senų sąvartynų 
uždarymas, didelių gabaritų aikštelių, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas – 
apibrėžtumas bei tai, jog šių veiklų įgyvendinimas paprastai yra grindžiamas standartiniais 
sprendimais (t. y. sudaromos rangos sutartys, naudojamos standartinės technologijos ir pan.).  
 
Visgi, interviu metu gauti duomenys leidžia teigti, kad, nepaisant anksčiau paminėtų aplinkybių, kurios 
sudarė galimybę parengti aukštos kokybės paraiškas, ne visos paraiškos atitiko joms keliamus 
reikalavimus - kartu su paraiškomis nebuvo pateikiami visi reikalaujami dokumentai, pateikiami 
nepakankamai pagrįsti skaičiavimai ir pan. Pagal PFSA Nr. D1-442, kartu su paraiška turėjo būti 
pateikiami įrodymai, kad paraiškos pateikimo metu yra patvirtinti reikalingi teritorijų planavimo 
dokumentai, parengti techniniai projektai, taip pat dokumentai, patvirtinantys pareiškėjų galimybes 
apmokėti numatytą projektų išlaidų dalį (banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko 
raštas ir kt.). Atsižvelgiant į teritorijų planavimo procedūrų, techninių projektų rengimo trukmę bei į 
tai, jog minėtų dokumentų gavimas didele dalimi priklauso nuo trečiųjų asmenų valios (pvz.: 
savivaldybių institucijos išduoda planavimo sąlygas, tvirtina planavimo dokumentus ir kt., sprendimus 
dėl paskolų ėmimo priima ne tik RATC valdymo organai, bet ir finansinės institucijos, pastarosios 
institucijos bei teritorijų planavimo dokumentų, techninių projektų rengėjai turi būti parenkami 
viešųjų pirkimų būdu, ir pan.), minėtų PFSA nustatytų reikalavimų įgyvendinimas užtrukdavo, t. y. 
dalis pareiškėjų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos nesuspėdavo gauti visų dokumentų, kurie 
turėjo būti pridėti prie paraiškų. Dėl šių priežasčių buvo pratęsiami paraiškų vertinimo terminai, o pati 
paraiškų vertinimo procedūra vidutiniškai truko ilgiau nei 3,5 mėnesio (122 dienas). 
 
Nors vertinant paraiškos kokybės lygį svarbu ne tik paraiškoje pateikta idėja, jos įgyvendinimo 
priemonės, etapai, bet ir tai, ar paraiškos vertinimo etape nekyla būtinybė tobulinti, tikslinti paraišką, 
teikti papildomus dokumentus, visgi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, susijusias su 

                                                 
62 Pavyzdžiui, Utenos regione iki 2007 m. pirmojo ketvirčio buvo uždaryti ir rekultivuoti 93 aplinkosaugos reikalavimų 
neatitinkantys Utenos regiono sąvartynai (šiukšlynai). Detalesnė informacija interneto adresu: 
http://www.utena.lt/index.php/projektai/utenos-regiono-atliek-tvarkymo-sistemos-sukurimas. 
63 100 proc. apklaustųjų patvirtino, jog paraiškų rengimui naudojosi išorės konsultantų paslaugomis. 

http://www.utena.lt/index.php/projektai/utenos-regiono-atliek-tvarkymo-sistemos-sukurimas
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papildomų dokumentų pateikimu, paraiškos tikslinimo bei papildymo kriterijus neturėtų būti 
lemiamas vertinant paraiškų dėl ATSS projektų finansavimo kokybę ir, remiantis kitais vertinimo metu 
surinktais duomenimis, galima teigti, kad ATSS paraiškų/ projektų kokybė buvo pakankamai gera. 

3.2.3 Paraiškų vertinimas ir projektų atrankos kriterijų pakankamumas 
projektų tinkamumui nustatyti  

Pagal PFSA Nr. D1-442, projektų tinkamumui nustatyti taikyti šie specialieji atrankos kriterijai: 
 

 finansuojama veikla turi atitikti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 1 priede 
numatytas 6.5.1 ir 6.7.1 priemones ir regioniniuose atliekų tvarkymo planuose numatytas 
priemones (taikoma regioniniams atliekų tvarkymo centrams); 

 finansuojama veikla turi būti skirta įgyvendinti Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo 2006-
2008 m. programos priede numatytą 2.1.4 priemonę (taikoma UAB „Toksika“).  

 
Įgyvendinant Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 1 priedo 6.5.1 priemonę reikalinga – 
„sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų surinkimo ir apdorojimo (kompostavimo ir (ar) 
anaerobinio pūdymo) sistemą, siekiant įgyvendinti nustatytas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymo užduotis“, o 6.7.1 priemonę – „Sukurti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą, Tauragės 
regiono atliekų tvarkymo sistemą, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemą, Vilniaus regiono atliekų 
tvarkymo sistemą, Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemą, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
sistemą, Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemą, Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemą, Utenos 
regiono atliekų tvarkymo sistemą, Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemą“.  
 
Pastarieji kriterijai suformuluoti itin plačiai, kas, viena vertus, sudarė prielaidas neapibrėžtam ir 
subjektyviam projektų tinkamumo vertinimui, o, kita vertus – leido pareiškėjams, atsižvelgiant į 
faktinę komunalinių atliekų tvarkymo sistemos situaciją ir sąlygas, pasirinkti pageidaujamus atliekų 
tvarkymo sistemos plėtros būdus ir priemones. Atsižvelgiant į apklausos bei interviu duomenis, galima 
teigti, jog plačiai suformuluoti atrankos kriterijai neturėjo esminės neigiamos įtakos paraiškų rengimui 
bei vertinimui. Tačiau, šiuo konkrečiu atveju galima daryti prielaidą, jog atrankos kriterijų platų 
suformulavimą kompensavo finansuojamų veiklų aiškumas ir apibrėžtumas, o taip pat tai, kad tiek 
pareiškėjai, tiek ir įgyvendinančioji institucija turėjo tokių projektų rengimo, vertinimo ir 
įgyvendinimo patirties. 
 
Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo 2006-2008 m. programos priede numatyta 2.1.4 priemonė – 
„parengti pavojingų atliekų sąvartyno projektą, pastatyti ir pradėti eksploatuoti sąvartyną“ – turėjo būti 
įgyvendinta 2007 m. Ši programa galiojo 2006-2008 m. laikotarpiu, t. y. buvo pasibaigusi PFSA 
patvirtinimo metu. Dėl šių priežasčių, viena vertus, minėto kriterijaus, o taip pat ir finansuojamos 
veiklos pasirinkimo pagrįstumas yra abejotinas atitikties strateginių planavimo dokumentų aspektu. 
Kita vertus, atsižvelgiant į tai, jog Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo 2006-2008 m. programoje 
numatyta priemonė nebuvo įgyvendinta programos galiojimo laikotarpiu, galima teigti, jog pastaroji 
priemonė išliko aktuali, siekiant užtikrinti efektyvų pavojingų atliekų tvarkymo sistemos 
funkcionavimą bei atsižvelgiant į tai, kad pavojingų atliekų sąvartyno reikalingumą sąlygojo pavojingų 
atliekų deginimo įrenginio statybos projektas, finansuojamas ES lėšomis.  
 
Interviu metu surinkti duomenys parodė, kad vertinant paraiškas pagal PFSA Nr. D1-442 nustatytus 
projektų atrankos kriterijus bei sąlygas, didesnių sunkumų nekilo. Projektų vykdytojų apklausa 
parodė, jog apklaustieji buvo linkę sutikti su teiginiais, kad paraiškų vertinimo kriterijai - aiškūs ir 
objektyvūs (75 proc. apklaustųjų), terminas, per kurį įvertinta paraiška ir priimtas sprendimas dėl 
projekto finansavimo - priimtinas (50 proc. apklaustųjų), paraiškos vertinimo metu įgyvendinančios 
institucijos pateikti reikalavimai ir priimti sprendimai – aiškūs ir motyvuoti (75 proc. apklaustųjų).  
 
Interviu metu surinkti duomenys parodė, kad paraiškų vertinimo metu pasitaikė atvejų, kuomet 
reikėjo pratęsti paraiškų vertinimo terminus. Terminų pratęsimo pagrindinės priežastys – pareiškėjai 
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nepateikdavo visų reikiamų dokumentų laiku, paraiškose pateikti skaičiavimai nebūdavo pakankamai 
pagrįsti ir kt. Dėl šių priežasčių paraiškų vertinimo procedūros trukdavo ilgiau - vidutiniškai ATSS 
projektų vertinimas truko 122 dienas, kai BSA projektų – 98 dienas. Kaip nurodyta anksčiau (žr. 3.2.2 
skyrių), ilgesnius paraiškų dėl ATSS projektų finansavimo vertinimo terminus sąlygojo tai, kad   
pareiškėjai iki paraiškų pateikimo termino pabaigos nesuspėdavo gauti trečiųjų asmenų išduodamų 
dokumentų, kurie turėjo būti pridėti prie paraiškų (sprendimus dėl teritorijų planavimo dokumentų 
patvirtinimo, finansinių institucijų sprendimus dėl paskolų suteikimo ir kt.), t. y. vėlavimams 
reikšmingą įtaką darė priežastys, kurios didžiąją dalimi priklausė ne nuo pareiškėjų, bet nuo trečiųjų 
asmenų valios.    
 
Be to, paraiškų dėl ATSS projektų finansavimo vertinimo trukmei reikšmės turėjo ir tai, kiek vertinimo 
procedūrų vienu metu buvo atliekama įgyvendinančioje institucijoje. Pavyzdžiui, 2008 m. lapkričio 12 
d. įgyvendinančiajai institucijai buvo pateiktos ir vertinamos dvi paraiškos dėl ATSS projektų 
finansavimo ir jų vertinimas užtruko 27 dienas, tuo tarpu, laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 30 d. iki 
birželio 1 d. įgyvendinančiosios institucijos vertinimui buvo pateikta 11 paraiškų. Šių paraiškų 
vertinimas užtruko vidutiniškai 137 dienas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, galima teigti, jog paraiškų 
vertinimo trukmei įtakos galėjo turėti ir žmogiškųjų išteklių įgyvendinančioje institucijoje trūkumas. 

3.2.4 Projektų įgyvendinimas  

Pagal PFSA Nr. D1-442 finansavimas patvirtintas 19 projektų, iš jų 10 projektų baigti įgyvendinti. 
Įgyvendinus projektus, užbaigti Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uždarymo darbai, uždaryti 22 Alytaus 
regione esantys mažieji ir vidutinio dydžio sąvartynai, taip pat Takniškių senasis sąvartynas, 6 
Marijampolės regiono sąvartynai, 14 Šiaulių regiono rajoninių sąvartynų. Tauragės regione sutvarkyti 
58 objektai (iš jų 5 sąvartynai ir 53 šiukšlynai), neatitinkantys aplinkosauginių reikalavimų, įrengtos 3 
kompostavimo aikštelės: Šilalės rajono, Jurbarko rajono bei Pagėgių savivaldybės teritorijoje. Utenos 
regione pastatytos 4 kompostavimo aikštelės Anykščiuose, Molėtuose, Ignalinoje ir Zarasuose bei 
uždaryta 10 šiukšlynų Anykščių ir Molėtų rajonuose. Panevėžio regione įrengta 1 žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelė bei 3 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Telšių regione įrengtos 3 
kompostavimo aikštelės, uždarytas Dargių sąvartynas. Bendra baigtų įgyvendinti projektų vertė - 111 
360 506,94 Lt, šių projektų įgyvendinimui skirta 94 639 512,31 Lt ES lėšų64.  
 
Įgyvendinant projektus, skirtus įrengti didelių gabaritų atliekų surinkimo, kompostavimo aikšteles, 
uždaryti senus sąvartynus, kai kurie iš projektų vykdytojų susidūrė su projekto vykdymo sunkumais, 
kuriuos sąlygojo pasirinktų rangovų veiksmai bei kompetencijos stoka, sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo vėlavimai bei viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo ypatumai.  
 
Pavyzdžiui, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, įgyvendindamas projektą „Alytaus regiono 
šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, buvo 
priverstas nutraukti įrenginių ir įrangos pirkimo sutartį, nes tiekėjas vėlavo vykdyti savo sutartinius 
įsipareigojimus, o sutarties vykdymo termino nebuvo galima pratęsti dėl nustatyto viešųjų pirkimų 
teisinio reguliavimo (t. y. draudimo keisti esmines sutarties sąlygas)65. Kauno regiono atliekų 
tvarkymo centras buvo priverstas nutraukti 2010 m. birželio 11 d. paskelbtą supaprastintą atvirą 
konkursą „5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione statybos 
darbai“, dėl Viešųjų pirkimų tarnybos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytų pažeidimų, 
susijusių su kainodaros taisyklių nustatymu viešojo pirkimo sutartyje. Dėl konkurso nutraukimo kilęs 
ginčas beveik metus buvo nagrinėjamas teismuose66.  
 
Projektų vykdytojų apklausos rezultatai taip pat patvirtino, kad projektų vykdytojai susidūrė su 
viešųjų pirkimų konkursų organizavimo sunkumais, buvo vėluojama sudaryti sutartis su 

                                                 
64 www.esparama.lt.  
65 Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2023-480/2013, interviu su projektų 
vykdytojais duomenys. 
66 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2012. 

http://www.esparama.lt/
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rangovais/tiekėjais (50 proc. apklaustųjų nesutiko su teiginiu, kad viešieji pirkimai vyko sklandžiai, 
nebuvo vėluojama sudaryti sutartis su tiekėjais). 75 proc. apklaustųjų nurodė, kad projektų 
įgyvendinimo metu buvo inicijuojami projekto pakeitimai, kuriuos sąlygojo: 
 

 projekto vadovo, kitų darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą, pasikeitimai; 
 atlikus viešuosius pirkimus išaugęs projekto biudžetas; 
 poreikis pratęsti projekto įgyvendinimo terminus dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, 

rangovų/tiekėjų vėlavimo atlikti darbus ar suteikti paslaugas. 
 
Vertinant pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo projekto įgyvendinimą, nustatyta, kad projekto 
įgyvendinimo terminui reikšmingos įtakos turėjo ir gali turėti problemos, susijusios su nuosavų lėšų, 
reikalingų projekto įgyvendinimui, gavimu, bei su šiuo projektu tiesiogiai susijusio pavojingų atliekų 
deginimo įrenginio statybos projekto įgyvendinimo nesklandumai, o taip pat atliekamų poveikio 
aplinkai vertinimo procedūrų užsitęsimas. Sprendimas dėl pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo 
projekto finansavimo priimtas 2010 m. gruodžio 27 d. Pastarajame sprendime buvo įtvirtinta sąlyga, 
kad pareiškėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo galimybę apmokėti nustatytą 
nuosavų lėšų ir netinkamų išlaidų dalį. Pareiškėjas - UAB „Toksika“ – teikė Finansų ministerijai 
dokumentus dėl EIB paskolos, tačiau Finansų ministerija nusprendė nepriimti sprendimo, kol nebus 
priimtas eksploatacijai pavojingų atliekų deginimo įrenginys67. 2013 m. gavus papildomą finansavimą, 
buvo įvykdytos sprendimo dėl finansavimo skyrimo sąlygos ir pasirašyta projekto finansavimo ir 
administravimo sutartis. Pastarojoje sutartyje įtvirtinta sąlyga iš naujo atlikti planuojamos ūkinės 
veiklos – pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo - poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Poveikio 
aplinkai vertinimo procedūros buvo pradėtos dar 2013 m. rugsėjo mėnesį, tačiau poveikio aplinkai 
vertinimo programos derinimas su visuomene ir Aplinkos apsaugos agentūra užtruko68. Programa 
patvirtina 2014 m. balandžio 4 d., pagal nustatytą teisinį reguliavimą poveikio aplinkai vertinimo 
procedūros po programos patvirtinimo gali užtrukti 4-6 mėnesius ar dar ilgiau, o tuo tarpu projektas 
turi būti baigtas įgyvendinti iki 2015 m. sausio mėn. Atsižvelgiant į tai, anksčiau nurodyti sunkumai, su 
kuriais susidūrė projekto vykdytojai, įskaitant užsitęsusias poveikio aplinkai vertinimo procedūras,   
gali kelti grėsmę projekto užbaigimui laiku.  
 
Vertinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimą už 2012 m., identifikuotos iš esmės 
analogiškos pagrindinės problemos, kilusios Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto 
„Aplinka ir darnus vystymasis“ uždavinių, įskaitant uždavinį „Šiuolaikiškas atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimas“, įgyvendinimo eigoje: 
 

 dėl tiekėjų pretenzijų bei teisminių ginčų užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros; 
 projektų vykdytojų darbuotojų kaita (vadovų pasikeitimas); 
 tarpinstitucinio bendradarbiavimo problema (pavėluotas informacijos pateikimas iš projektų 

vykdytojų); 
 vėlavimas užbaigti rangos sutartis ir nutrauktos rangos sutartys; nepakankama ir nenuosekli 

vykdomų rangos sutarčių priežiūra (t. y. iškilusios problemos pradedamos spręsti pavėluotai); 
 pakartotiniai dokumentų tikrinimai dėl pirkimų, rangos sutarčių pakeitimų; 
 viešųjų pirkimų būdu sudarytų sutarčių keitimo būtinybė ir dėl nevienodo LR viešųjų pirkimų 

įstatymo nuostatų interpretavimo užsitęsiantis sprendimų priėmimas.  
 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoje už 2012 m., nurodoma kad 
kilusios problemos buvo sprendžiamos operatyviai priimant sprendimus dėl nepanaudojamų lėšų 
perskirstymo kitiems projektams; aktyviai prižiūrint paraiškų ir projektų dokumentacijos rengimą; 
taikant finansines korekcijas projektų vykdytojams, nesilaikantiems nustatytų sąlygų ir terminų; 
organizuojant papildomus mokymus ir konsultacijas pareiškėjams ir projektų vykdytojams; siunčiant 
įspėjamuosius raštus dėl vėluojančių projektų perkėlimo į vėlesnį etapą ir pan. 

                                                 
67 Aplinkos projektų valdymo agentūros2012 m. veiklos ataskaita. Detalesnė informacija interneto adresu: < 
www.apva.lt/ckfinder/userfiles/files/APVA%20ataskaita_2012_1(1).pdf>. 
68 Detalesnė informacija interneto adresu: < http://gamta.lt/cms/index?rubricId=38304676-ef32-4663-b2ef-1e71c22b4076 
ir http://www.toksika.lt/naujienos/16-uab-oksika-siauliu-filialo-poveikio-aplinkai-vertinimo-programa>. 

http://www.apva.lt/ckfinder/userfiles/files/APVA%20ataskaita_2012_1(1).pdf
http://gamta.lt/cms/index?rubricId=38304676-ef32-4663-b2ef-1e71c22b4076
http://www.toksika.lt/naujienos/16-uab-oksika-siauliu-filialo-poveikio-aplinkai-vertinimo-programa


 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

70 

3.3 BSA PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMAS 

3.3.1 Projektų finansavimų sąlygų aprašas 

PFSA Nr. D1-248 patvirtintas 2010 m. kovo 29 d. ir nuo to laiko pakeistas šešis kartus. Pagal pirmąją 
šio PFSA redakciją buvo numatyta finansuoti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą, 
sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus. 
Tačiau 2012 m. kovo 1 d., kai regioniniams atliekų tvarkymo centrams jau buvo pateikti kvietimai 
teikti paraiškas, PFSA pakeistas ir numatyta finansuoti tik komunalinių atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtrą, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus. 2013 m. gruodžio 
16 d. PFSA vėlgi buvo pakeistas, papildant finansuojamas veiklas - numatyta galimybė finansuoti ir 
antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūrą.  
 
Pirmosios redakcijos PFSA Nr. D1-248 numatyta, kad projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne 
ilgesnė kaip 36 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas 
negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu bei projekto finansavimo ir administravimo 
sutarties sudarymo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne vėliau 
kaip iki 2015 m. sausio 1 d. 2012 m. kovo 1 d. pastarosios nuostatos buvo pakeistos, pratęsiant 
projektų įgyvendinimo veiklų trukmę iki 2015 m. rugsėjo 30 d. bei panaikinant reikalavimą, kad 
projekto veiklos būtų įgyvendintos ne ilgiau kaip per 36 mėnesius. Atsižvelgiant į tai, kad projektų 
įgyvendinimo metu kilo sunkumų viešųjų pirkimų organizavimo procese (išsamiau žr. 3.3.4 skyrių), 
kurie darė įtaką projektų įgyvendinimo trukmei, galima daryti prielaidą, jog šios priežastys sąlygojo 
projektų veiklų įgyvendinimo termino pakeitimus.  
 
Taip pat svarbu paminėti, jog pirmosios redakcijos PFSA Nr. D1-248 buvo numatytas reikalavimas, iš 
esmės analogiškas kaip ir ATSS projektams – kartu su paraiška pateikti įrodymus, kad parengti 
detalieji planai, techniniai projektai (taikoma skelbiant konkursą pagal FIDIC raudonąją knygą) arba 
parengti pirkimo dokumentai su preliminariais projektiniais sprendimais ir atlikti inžineriniai 
geologiniai tyrimai bei gautos projektavimo sąlygos (taikoma skelbiant konkursą pagal FIDIC geltonąją 
knygą). Tačiau 2010 m. spalio 6 d. pirmuoju PFSA Nr. D1-248 pakeitimu pastarieji reikalavimai buvo 
pakeisti į pareiškėjams palankesnius, t. y. numatyta, kad pareiškėjas iki paraiškos Agentūrai pateikimo 
dienos arba iki tinkamumo finansuoti vertinimo pabaigos turi būti pasamdęs paslaugų tiekėjus ir 
ekspertus pirkimo dokumentų techninio projekto (taikoma skelbiant konkursą pagal FIDIC raudonąją 
knygą) arba pirkimo dokumentų su preliminariais projektiniais sprendiniais (taikoma skelbiant 
konkursą pagal FIDIC geltonąją knygą) parengimui. Taip pat pakeitimu numatyta, kad su paraiška 
pakanka pateikti gautą planavimo sąlygų sąvadą ir kt. Minėtų reikalavimų „sušvelninimas“ turėjo 
netiesioginės įtakos paraiškų vertinimo trukmei.  
 
Pagal aprašą buvo reikalaujama kartu su paraiška pateikti detalią techninę, finansinę, ekonominę ir 
institucinę investicijų projekto įgyvendinimo galimybių studiją, t. y. kiekvienas pareiškėjas (RATC) iki 
paraiškos parengimo privalėjo išnagrinėti projekto įgyvendinimo galimybes regione. Atsižvelgiant į tai, 
kad paraiškų rengimo metu nebuvo atliktas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo valstybės mastu 
įvertinimas bei nebuvo aiškios strategijos dėl šių atliekų tvarkymo pajėgumų kūrimo, taip pat į tai, kad 
projektų galimybių studijų parengimui reikėjo atlikti viešųjų pirkimų procedūras, o paraiškų 
pateikimo terminai buvo sąlyginai trumpi, pastarojo reikalavimo įgyvendinimas buvo itin sudėtingas 
pareiškėjams. Aiškių reikalavimų galimybių studijų parengimui, informacijos pateikimui nebuvimas 
apsunkino ir pateiktų paraiškų bei planuojamų įgyvendinti projektų įvertinimą.  
 
PFSA buvo įtvirtinta sąlyga, draudžianti pareiškėjui operuoti pastatytus mechaninio biologinio 
apdorojimo įrenginius69, tačiau nebuvo aiškus šios sąlygos įgyvendinimo mechanizmas (išsamiau žr. 
3.3.2 skyrių). PFSA įtvirtintos sąlygos dėl specialių projektų atrankos kriterijų nagrinėjamos 3.3.3 
skyriuje.  

                                                 
69 PFSA Nr. D1-248 redakcija galiojusi iki 2013-03-03. 
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PFSA Nr. D1-248, analogiškai kaip ir PFSA Nr. D1-442 26, įtvirtintas reikalavimas pareiškėjams 
statybos darbų bei techninės priežiūros paslaugų viešuosius pirkimus atlikti vadovaujantis 
įgyvendinančios institucijos parengtais  pirkimų   dokumentų   šablonais (išsamiau žr. 3.2.1 skyrių).  
 
Interviu metu buvo teigiama, jog PFSA nustatyti paraiškų ir projektų reikalavimai nebuvo pakankamai 
apibrėžti ir aiškūs, tačiau apklausos duomenys priešingi – 75 proc. apklaustųjų teigė, jog PFSA 
reikalavimai pareiškėjui, projekto veikloms, projekto išlaidoms ir kt. pateikiama informacija iš esmės 
buvo aiški ir lengvai suprantama. Visgi, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, galima teigti, 
kad tam tikri PFSA reikalavimai, kurie aptarti anksčiau, nebuvo pakankamai aiškūs ir apsunkino 
paraiškų rengimą.  
 
Analizuojant PFSA Nr. D1-248 įtvirtintas sąlygas, taip pat nustatyti analogiški neesminiai trūkumai, 
susiję su perteklinių reikalavimų nustatymu, kurie aptarti 3.2.1 skyriuje.  

3.3.2 Paraiškų rengimas ir kokybė  

BSA projektų valstybės projektų sąrašas patvirtintas 2010 m. kovo 31 d. Pagal sąrašą pareiškėjai 
privalėjo pateikti paraiškas įgyvendinančiajai institucijai iki 2010 m. rugsėjo 15 d. Kaip jau nurodyta 
anksčiau, pagal PFSA Nr. D1-248 kartu su paraiška buvo reikalaujama pateikti detalią techninę, 
finansinę, ekonominę ir institucinę investicijų projekto įgyvendinimo galimybių studiją, t. y. kiekvienas 
atliekų tvarkymo regionas individualiai turėjo apsispręsti dėl biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
sistemos regione, o visos šalies mastu galimybių studija nebuvo rengiama. Kadangi pareiškėjai 
neturėjo biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų kūrimo patirties, teisinis reguliavimas nebuvo 
pakankamai aiškus, galimybių studijų parengimui buvo samdomi išorės konsultantai.  
 
Konsultantų paslaugų pirkimai buvo vykdomi viešųjų pirkimų būdu ir truko iki 2010 m. gegužės 
pabaigos ar net birželio vidurio. Pagrindinės priežastys – neaiškūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, 
pratęsti pasiūlymų pateikimo terminai ir kt. Galimybių studijų parengimui ir paraiškų pateikimui 
faktiškai buvo skirti 2-3 mėn., nors tokio pobūdžio galimybių studijų rengimas trunka 6 ir daugiau 
mėnesių.  
 
2010 m. rugsėjo 15 d. paraiškas finansavimui pagal PVSA Nr. D1-248 gauti pateikė visi regionų atliekų 
tvarkymo centrai, tačiau paraiškų kokybė dėl skubos ir patirties biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
srityje stokos nebuvo aukšto lygio. Interviu metu gauti duomenys patvirtina, kad vertinant paraiškas 
nustatyta daugybė klaidų, nepaisant to, kad paraiškų ir galimybių studijų rengimui samdyti išorės 
konsultantai70. Dėl šių priežasčių reikėjo taisyti tiek paraiškas, tiek ir galimybių studijas, kas sąlygojo 
visų paraiškų vertinimo termino pratęsimą.  
 
Paraiškų ir galimybių studijų rengimo trukmei neigiamą įtaką darė ir tai, kad regioninių atliekų 
tvarkymo centrų steigėjai, t. y. savivaldybės, nerasdavo bendro sutarimo dėl biologiškai skaidžių 
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros strategijos regione. Pavyzdžiui, Šiaulių miesto savivaldybė 
nepritarė Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro samdytų išorės konsultantų parengtai galimybių 
studijai, dėl ko ji ne kartą buvo tikslinama71.  
 
Paraiškų ir galimybių studijų rengimą apsunkino ir tai, kad reikalavimai, susiję su projekto metu 
sukurtos infrastruktūros operavimu, operatoriaus parinkimu nebuvo pakankamai aiškūs ir detalizuoti. 
PFSA Nr. D1-248 buvo nustatytas draudimas regioniniams atliekų tvarkymo centrams patiems 
operuoti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius, tačiau nebuvo keliama jokių specialių 
reikalavimų, susijusių su operatorių parinkimu. Todėl vieni regionų atliekų tvarkymo centrai numatė 
kompleksinius darbų/paslaugų pirkimus, apimančius MBA įrenginių projektavimą, statybą ir 

                                                 
70 Visi apklausoje dalyvavę projektų vykdytojai (100 proc.) patvirtino, kad paraiškų rengimui buvo pasitelkti išorės 
konsultantai. 
71 „Šiukšlės - ne ministerijos problema“: dienraštis Respublika, 2011 m. vasario 10 d. 
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eksploatavimą, kiti planavo vykdyti atskirus pirkimus MBA įrenginių projektavimui bei statybai ir 
eksploatavimui. Tik 2013 m. kovo 3 d., pakeitus PFSA Nr. D1-248, buvo nustatytas reikalavimas 
infrastruktūros statybos darbus ir operatoriaus paslaugų viešuosius pirkimus vykdyti vienu pirkimu. 
Šiuo pakeitimu buvo siekiama sumažinti riziką, jog pastačius įrenginius gali neatsirasti tinkamų 
operatorių, galinčių ir norinčių eksploatuoti pastatytus MBA įrenginius.  
 
Interviu ir apklausų metu pateikti prieštaringi duomenys. Interviu metu buvo teigiama, jog paraiškų ir 
galimybių studijų rengimas buvo itin komplikuotas, o rengiamų dokumentų žemą kokybę sąlygojo 
patirties ir kompetencijų trūkumas, paraiškų rengimui nustatytas terminas nebuvo pakankamas. Tuo 
tarpu apklausos duomenys rodo, kad PFSA pateikta informacija apie reikalavimus projektui iš esmės 
buvo aiški ir lengvai suprantama. Tik 37,5 proc. apklaustųjų manė, kad paraiškos parengimui 
nustatytas terminas nebuvo pakankamas, o 50 proc. manė, kad nustatyto termino pakako paraiškoms 
parengti.  
 
Atlikto atliekų tvarkymui skirtos ES paramos efektyvumo vertinimo duomenys taip pat patvirtina, jog 
paraiškos ir kiti pareiškėjų teikiami dokumentai (galimybių studijos) nebuvo itin kokybiški. Vertinimo 
metu nustatyta, kad rengiant paraiškas galimai buvo neteisingai atlikti kaštų-naudos skaičiavimai, 
neteisingai atliktas grynųjų pajamų vertinimas ir kt. (išsamiau žr. 4 skyrių). 
 
Apibendrinant vertinimo metu surinktus duomenis, galima daryti išvadą, kad paraiškų rengimui ir 
kokybei neigiamą įtaką darė per trumpi paraiškų pateikimo terminai, nepakankamai apibrėžti ir 
aiškūs reikalavimai projektams, žinių ir patirties biologiškai skaidžių atliekų infrastruktūros kūrimo 
srityje stoka, o taip pat ir tai, kad valstybės mastu nebuvo aiškios strategijos dėl biologiškai skaidžių 
atliekų tvarkymo pajėgumų kūrimo.  

3.3.3 Paraiškų vertinimas ir projektų atrankos kriterijų pakankamumas 
projektų tinkamumui nustatyti  

Pagal PFSA Nr. D1-248, projektų tinkamumui nustatyti išsamesni, detalesni specialieji atrankos 
kriterijai, įskaitant ir kiekybinius rodiklius. Pagal nustatytus kriterijus buvo reikalaujama, kad: 
 

 projekto veiklos apimtų regiono ar regionų grupės atliekų tvarkymą, atitiktų regiono atliekų 
tvarkymo plano nuostatas arba jam pritartų regiono plėtros taryba; 

 projekte numatomos sukurti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumai 
užtikrintų atitinkamame komunalinių atliekų tvarkymo regione ar regionų grupėje 
susidarančių atliekų tvarkymą; 

 būtų pagrįstos ir išnagrinėtos pasirinktos atliekų tvarkymo alternatyvos; 
 pasirinktos atliekų tvarkymo alternatyvos užtikrintų atliekų tvarkymo sistemos prioritetus; 
 projektas užtikrintų ne mažiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų tvarkymo regiono ar regionų 

grupės teritorijoje susidarančių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų perdirbimą ir (ar) 
kitokį naudojimą; 

 projektas užtikrintų ne mažiau kaip 50 proc. regiono ar regionų grupės teritorijoje 
susidarančių komunalinių atliekų perdirbimą ir (ar) kitokį panaudojimą; 

 projekte numatytos įgyvendinti veiklos skatintų atskirą biologiškai skaidžių atliekų surinkimą 
ir šių atliekų individualų kompostavimą jų susidarymo vietoje; 

 projektas užtikrintų sąnaudų susigrąžinimo, mokumo ir „teršėjas moka“ principų 
įgyvendinimą. 

 
Specialieji projektų atrankos kriterijai tiesiogiai susiję su Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais 
atliekų, įskaitant biologiškai skaidžių atliekų, tvarkymo reikalavimais bei Valstybiniame strateginiame 
atliekų tvarkymo plane nustatytomis atliekų tvarkymo užduotims bei prioritetais. Minėtų kriterijų 
nustatymas sudarė prielaidas užtikrinti ES atliekų tvarkymo srities bei nacionalinių teisės aktų 
reikalavimų atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimą. Tačiau, tam, kad būtų galima tinkamai įvertinti 



 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

73 

projektų atitiktį minėtiems kriterijams, reikalingos specialios atliekų, įskaitant biologiškai skaidžių, 
tvarkymo srities, šioje srityje taikomų technologijų, žinios bei kompetencija.  
 
Įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimui pasitelkė išorės ekspertus, kurie vertino paraiškų 
bendrąją dalį bei kaštų naudos analizę. Kaip minėta anksčiau, atliekant paraiškų vertinimą buvo 
nustatytas didelis kiekis klaidų, dėl ko reikėjo pratęsti paraiškų vertinimo terminą, tikslinti ir pildyti 
paraiškas bei galimybių studijas.  
 
Pagal interviu metu gautus duomenis galima išskirti šiuos pagrindinius sunkumus/ problemas, su 
kuriais susidurta paraiškų vertinimo etape:  
 

 ekspertų, atlikusių paraiškų vertinimą, kompetencijos bei patirties biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymo srityje trūkumas, finansuojamų veiklų naujumas; 

 per trumpi paraiškų vertinimo terminai, atsižvelgiant į tai, kad finansavimas skiriamas naujai 
sričiai, kurios teisinis reguliavimas, praktinės įgyvendinimo galimybės, technologijos nebuvo 
pakankamai aiškūs, o paraiškų kokybė buvo ganėtinai žema; 

 prasta paraiškų ir parengtų galimybių studijų kokybė. 
 
Apklausos duomenys parodė, kad, nepaisant sunkumų, su kuriais buvo susidurta paraiškų vertinimo 
etape, projektų vykdytojai yra linkę sutikti su tuo, kad terminas, per kurį buvo įvertinta paraiška ir 
priimtas sprendimas dėl projekto finansavimo buvo priimtinas (87,5 proc. apklaustųjų), 
įgyvendinančiosios institucijos paraiškos vertinimo metu pateikti reikalavimai - aiškūs ir motyvuoti 
(87,5 proc. apklaustųjų).  
 
Paraiškų dėl BSA projektų finansavimo vertinimas įgyvendinančioje institucijoje vidutiniškai truko 98 
dienas, t. y. 24 dienomis trumpiau nei ATSS projektų. Tačiau surinkti duomenys nesudaro pagrindo 
daryti išvadą, jog trumpesnius paraiškų vertinimo terminus sąlygojo geresnė paraiškų kokybė, didesni 
įgyvendinančios institucijos žmogiškieji ištekliai ar pan. BSA projektų atveju paraiškų vertinimo 
terminams įtakos turėjo ta aplinkybė, kad siekiant užtikrinti BSA projektų įgyvendinimą, PFAS reikėjo 
sudaryti iki 2013 m. pabaigos.  Apklausų duomenys parodė, kad paraiškų vertinimo metu buvo itin 
padidėjęs paraiškų vertintojų darbo krūvis, o paraiškų vertinimo trukmei įtakos turėjo ir veiksniai, 
susiję su politine valia – buvo siekiama užtikrinti, kad būtų įsisavintos visos 2007-2013 m. atliekų 
tvarkymo sektoriui skirtos ES lėšos ir, nepaisant to, kad reikėjo papildomo laiko įvertinti paraiškose 
pateiktų sprendinių pagrįstumą, paraiškų vertinimo terminai nebuvo pratęsiami, o į paraiškų 
vertinimo procesą buvo žiūrima lanksčiau, lyginant su paraiškų dėl ATSS projektų finansavimo 
vertinimu. Be to, paraiškų vertinimo trukmei netiesioginę įtaką turėjo ir tai, kad BSA projektų atveju 
nebuvo keliamas reikalavimas kartu su paraiška pateikti įrodymus, kad yra parengti teritorijų 
planavimo dokumentai, techniniai projektai ir kt., kaip to buvo reikalaujama ATSS projektų atveju 
(išsamiau žr.  3.2.3 ir 3.3.1 skyrius), t. y. nekilo būtinybė pratęsti paraiškų vertinimo terminus dėl 
priežasčių, susijusių su minėtų dokumentų gavimu.  

3.3.4 Projektų įgyvendinimas 

Apklausos ir interviu metu surinkti duomenys, taip pat aktualios teismų praktikos analizė patvirtina, 
kad projektų įgyvendinimo etape pagrindinės problemos kilo dėl viešųjų pirkimų atlikimo. Tik vienas 
apklausoje dalyvavęs projektų vykdytojas teigė, kad įgyvendinant projektą viešųjų pirkimų konkursai 
vyko sklandžiai, sutartys su rangovais/tiekėjais pasirašytos laiku.  
 
Apibendrinant vertimo metu surinktus duomenis, galima išskirti šias aktualiausias problemas, su 
kuriomis buvo susidurta projektų įgyvendinimo etape : 
 

 Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas pagal pirkimų dokumentų šablonus ir derinimas su 
atsakingomis institucijomis. Pagal PFSA projektų vykdytojai statybos darbų bei techninės 
priežiūros paslaugų viešuosius pirkimus privalo organizuoti vadovaudamiesi pirkimų 
dokumentų šablonais, kurie ne visuomet yra tinkami faktinei situacijai. Be to, pareiškėjai 
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pirkimo dokumentus turėjo suderinti su steigėjais, t. y. savivaldybėmis. 2011 m. vykę 
savivaldybių rinkimai turėjo neigiamos įtakos šiam procesui dėl politinių aspektų, nes išrinkus 
naujas savivaldybių tarybas, kilo klausimų dėl iki rinkimų suplanuotų projektų įgyvendinimo 
galimybių ir tikslingumo. Dėl pirkimo objekto sudėtingumo ir naujumo, pirkimo dokumentų 
derinimas su įgyvendinančiąja institucija taip pat užtruko.  

 Viešųjų pirkimų rangovų/tiekėjų parinkimui organizavimas. Pareiškėjai, organizuodami 
viešuosius pirkimus, susidūrė su sunkumais nustatant kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams ir 
pirkimo objektui, dėl šios priežasties buvo teikiama daug prašymų paaiškinti pirkimo 
dokumentus, pratęsiami pasiūlymų pateikimo terminai, perkančiosios organizacijos 
sprendimai skundžiami teismui72.  

 Projektų verčių nustatymas. Vykdant viešuosius pirkimus susidurta su situacija, kuomet 
pateiktuose pasiūlymuose nurodytos kainos neatitiko suplanuotų projektų įgyvendinimo 
biudžetų. Dėl šios priežasties turėjo būti perskirstomos lėšos įgyvendinamiems projektams, 
keičiamas BSA projektų valstybės projektų sąrašas. 

 
Pavyzdžiui, Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras 2011-2013 m. skelbė du atvirus viešojo 
pirkimo konkursus dėl projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 
statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, 
priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugų pirkimo. Pirmojo 
konkurso metu atliekamos teikėjo pasiūlymo vertinimo procedūros 2012 m. gegužę buvo sustabdytos 
dėl teisminių procesų. Pastariesiems pasibaigus ir pratęsus pasiūlymų vertinimo procedūras 
nustatyta, kad tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina reikšmingai viršija numatytąją komunalinių atliekų 
mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių projektavimo ir statybos rangos darbų pirkimo vertę. 
Todėl konkursas buvo nutrauktas ir vėl iš naujo skelbiamas naujas konkursas dėl mechaninio ir 
biologinio apdorojimo įrenginių statybos. Tačiau ir antrojo konkurso metu pateikto pasiūlymo kaina 
vėlgi viršijo numatytąją komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių 
projektavimo ir statybos rangos darbų pirkimo vertę73. 
 
Iš esmės analogiškos pagrindinės problemos, kilusios projektų įgyvendinamo etape, identifikuotos ir 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoje už 2012 m. (išsamiau žr. 3.2.4 
skyriuje). 
 
Dėl projektų sudėtingumo, tiekėjų pretenzijų ir teisminių ginčų užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų 
2012 m. buvo pasirašyta tik 1 komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statybos rangos darbų 
sutartis (Alytaus regionas)74. Interviu metu respondentai nurodė, jog egzistuoja nemaža rizika, kad 
dalis šių projektų gali būti neįgyvendinta iki 2015 m. rugsėjo 30 d.  
 
Apklausos duomenys parodė, kad projektų įgyvendinimo metu vyko projektų pakeitimai, kuriuos 
sąlygojo iš esmės tos pačios priežastys, kaip ir ATSS projektų įgyvendinimo vertinime (išsamiau žr. 
3.2.4 skyrių).  

  

                                                 
72 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-
2702/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1916/2013; Lietuvos 
apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2441/2012 ir kt.  
73 Tauragės regiono plėtros tarybos posėdžio 2014-02-27 protokolas Nr. 51/9P-1. 
74 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2012 m. 
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3.4 ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

 Pagal PFSA Nr. D1-442 ir PFSA Nr. D1-248 finansuotos veiklos iš esmės atitiko savivaldybių 
poreikius atliekų tvarkymo srityje.  

 Atsižvelgiant į nacionalinių strateginio planavimo dokumentų nuostatas, atliekų tvarkymo 
teisinį reguliavimą bei įdiegtų komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ypatumus, 
valstybės projektų planavimas buvo tinkamas būdas finansuojant senų sąvartynų (šiukšlynų) 
uždarymo, DGASA ir ŽAKA įrengimo, pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo, o taip pat ir 
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų kūrimo veiklas ES paramos lėšomis. 

 PFSA Nr. D1-442 bei PFSA Nr. D1-248 įtvirtintos sąlygos iš esmės atitinka Metodinius 
nurodymus dėl projektų finansavimo sąlygų bei Projektų administravimo ir finansavimo 
taisykles. Pirmosios redakcijos ATSS projektų finansavimo sąlygų apraše įtvirtintų nuostatų 
dėl projekto vykdytojų nuosavų lėšų indėlių, avanso gavimo galimybės ir kt. pakeitimai turėjo 
teigiamos įtakos ES paramos įsisavinimui, paskatino paraiškų rengimą bei daugeliu atveju 
turėjo teigiamos įtakos projektų įgyvendinimui. Atsižvelgiant į tai, kad paraiškų rengimo metu 
nebuvo atliktas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo valstybės mastu įvertinimas bei nebuvo 
aiškios strategijos dėl šių atliekų tvarkymo pajėgumų kūrimo, taip pat į tai, kad projektų 
galimybių studijų parengimui reikėjo atlikti viešųjų pirkimų procedūras, o paraiškų pateikimo 
terminai buvo sąlyginai trumpi, BSA projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytas 
reikalavimas dėl detalios techninės, finansinės, ekonominės ir institucinės investicijų projekto 
įgyvendinimo galimybių studijos parengimo buvo itin sudėtingas pareiškėjams bei apsunkino 
pateiktų paraiškų bei planuojamų įgyvendinti projektų įvertinimą. Vidutiniškai ATSS ir BSA 
projektų vertinimas truko 114 dienų. Nors interviu ir apklausos duomenys parodė, kad ATSS 
projektų vertinimo metu nebuvo susidurta su esminiais sunkumais/problemomis, projektų 
atrankos kriterijai bei finansavimo sąlygos buvo aiškios, finansuojamos veiklos buvo žinomos 
iš ankstesnių finansavimo periodų, visgi, vidutiniškai šių projektų vertinimas truko ilgiau (122 
dienos) nei BSA projektų (98 dienos). Visgi surinkti duomenys nesudaro pagrindo daryti 
išvadą, jog trumpesnius paraiškų vertinimo terminus sąlygojo geresnė paraiškų dėl BSA 
projektų įgyvendinimo kokybė, didesni įgyvendinančios institucijos žmogiškieji ištekliai ar 
pan. Trumpesnius šių projektų vertinimo terminus sąlygojo būtinybė sudaryti PFAS iki 2013 
m. pabaigos, taip pat veiksniai, susiję su politine valia (išsamiau žr. 3.3.3 skyrių).  

 PFSA Nr. D1-442 savalaikis patvirtinimas bei Valstybės projektų sąraše Nr. 01 nustatyti 
pakankami paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai, taip pat finansuotų veiklų 
tęstinumas bei pareiškėjų patirtis, įgyta įgyvendinant analogiškus projektus 2004-2006 m. 
finansavimo laikotarpiu, sudarė galimybę parengti aukštos kokybės paraiškas finansavimui 
pagal minėtą PFSA gauti. Nepaisant to, ne visos paraiškos atitiko joms keliamus reikalavimus, 
todėl buvo pratęsiami paraiškų vertinimo terminai, o pati paraiškų vertinimo procedūra 
vidutiniškai truko ilgiau nei 3,5 mėnesio (122 dienas). 

 Paraiškų pagal PFSA Nr. D1-248 rengimui ir kokybei neigiamą įtaką darė per trumpi paraiškų 
ir galimybių studijų pateikimo ir vertinimo terminai, nepakankamai apibrėžti ir aiškūs 
reikalavimai projektams, žinių ir patirties biologiškai skaidžių atliekų infrastruktūros kūrimo 
srityje stoka bei aiškios strategijos dėl biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumų kūrimo 
valstybės mastu nebuvimas. Siekiant užtikrinti efektyvų ES paramos panaudojimą biologiškai 
skaidžių atliekų tvarkymo srityje, prieš patvirtinant PFSA Nr. D1-248, buvo tikslinga parengti 
studiją, skirtą išnagrinėti biologiškai skaidžių atliekų infrastruktūros poreikius valstybės 
mastu, nustatyti tinkamiausias įrenginių vietas, pajėgumus bei technologines galimybes.  

 ATSS projektų atrankos kriterijai suformuluoti itin plačiai, kas leido pareiškėjams, atsižvelgiant 
į faktinę komunalinių atliekų tvarkymo sistemos situaciją ir sąlygas, pasirinkti pageidaujamus 
atliekų tvarkymo sistemos plėtros būdus ir priemones. Tokio pobūdžio atrankos kriterijų 
nustatymas neturėjo esminės neigiamos įtakos paraiškų rengimui bei vertinimui. 

 BSA projektų atrankos kriterijai sudarė prielaidas užtikrinti ES atliekų tvarkymo srities bei 
nacionalinių teisės aktų reikalavimų atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimą, tačiau jų 
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nepakankamas aiškumas apsunkino paraiškų vertinimo procesą. Vertinimo procesui neigiamą 
įtaką darė ir ekspertų, atlikusių paraiškų vertinimą, kompetencijos bei patirties biologiškai 
skaidžių atliekų tvarkymo srityje trūkumas, finansuojamų veiklų naujumas, prasta paraiškų ir 
parengtų galimybių studijų kokybė. 

 Įgyvendinant ATSS ir BSA projektus, projektų vykdytojai susidūrė su šiais pagrindiniais 
projektų įgyvendinimo sunkumais: viešųjų pirkimų konkursų vykdymas bei dėl jų kylantys 
teisminiai ginčai, projektų pakeitimai, kuriuos sąlygojo projekto vadovo, kitų darbuotojų 
pasikeitimai, išaugęs projekto biudžetas, rangovų vėlavimai ir kt.  

 Įvertinus 2007-2013 m. atliekų tvarkymui skirtos ES paramos administravimo aspektus bei 
kilusias problemas, tikslinga projektų planavimo procedūras pradėti kuo anksčiau, prieš 
sudarant valstybės projektų sąrašus, išsamiau išnagrinėti finansavimo poreikius, taikyti 
ilgesnius paraiškų pateikimo terminus įgyvendinančiajai institucijai tais atvejais, kai 
planuojama finansuoti naujas (ankstesniais finansavimo periodais nefinansuotas) veiklas, taip 
pat užtikrinti glaudesnį APVA ir Aplinkos ministerijos, o taip pat potencialių pareiškėjų 
bendradarbiavimą PFSA rengimo ir/ar keitimo procese.  

 Rengiant PFSA siūloma atsisakyti perteklinių ir didinančių administracinę naštą tiek 
įgyvendinančiajai institucijai, tiek ir pareiškėjams nuostatų, susijusių su paraiškų rengimu, 
pateikimu ir kt. (aptartos 3.2.1 skyriuje), taip pat aiškiau apibrėžti projektų atrankos kriterijus. 
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4 2007-2013 M. ATLIEKŲ TVARKYMUI SKIRTOS ES PARAMOS 
REZULTATYVUMO VERTINIMAS  

Šiame ataskaitos skyriuje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

 (3.1 kausimas) Kas turėjo įtakos priemonės ir projektų įgyvendinimo spartai? Ar nustatyti 
rodikliai yra/bus pasiekti? Jei nepasiekti, kodėl? 

 
Rezultatyvumo vertinimo kriterijai ir lygiai 
 
Vertinant 2007-2013 m. atliekų tvarkymui skirtos ES paramos rezultatyvumą analizuojami finansiniai 
ir fiziniai Priemonės įgyvendinimo rodikliai. Analizei aktualių rodiklių (vertinimo kriterijų) sąrašas 
pateikiamas lentelėje (20 lentelė). Taikomi paramos rezultatyvumo vertinimo kriterijai analizuojami 
skirtingais lygiais:75 
 

1) Priemonės lygiu (pagal analizei taikomus rodiklius vertinami visi 29 pagal Priemonę finansuoti 
projektai); 

2) Projektų grupių ir pogrupių lygiu (pagal analizei taikomus rodiklius vertinami ir, kur įmanoma, 
tarpusavyje lyginami panašūs projektai); 

3) Projektų lygiu (kur aktualu/ įmanoma tarpusavyje lyginami atskirų projektų rodikliai); 
4) Atliekų tvarkymo regionų lygiu (lyginami visų ar tam tikros grupės/ pogrupio projektų rodikliai 

atskiruose regionuose). 
 
Projektų grupės. Pagal Priemonę finansuoti 29 projektai (iš jų 10 – baigti įgyvendinti)76. Analizės 
tikslais visi pagal Priemonę įgyvendinami projektai toliau skirstomi į 3 grupes: 
 

4) Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektai (projektai, skirti senų sąvartynų (šiukšlynų 
uždarymui, DGASA ir ŽAKA įrengimui) – 18 projektų .  

5) Pavojingų atliekų tvarkymo projektas – 1 projektas. 
6) Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai, kuriuos įgyvendinant 

planuojama sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo 
infrastruktūrą – 10 projektų. 

 
Atliekų tvarkymo regionai. ATSS ir BSA projektų vykdytojai yra regioniniai atliekų tvarkymo centrai. 
Grupuojant projektus pagal atliekų tvarkymo regioną siekiama nustatyti, kiek projektų vykdoma 
kiekviename regione, kokios investicijos suplanuotos ir įvykdytos kiekviename atliekų tvarkymo 
regione iš viso ir pagal projektų grupes.  
 
Pagal Priemonę finansuotų projektų sąrašas, apimantis projekto pavadinimą, kodą, regioną, grupę, 
pogrupį, bendrą biudžetą, projektui skirtą ir išmokėtą finansavimą, kitus finansinius ir fizinius 
rodiklius pateikiamas 3 priede (žr. 75 lentelė, 76 lentelė, 77 lentelė). Siekiant įvertinti Priemonės 
finansinį ir fizinį rezultatyvumą šie duomenys toliau analizuojami įvairiais pjūviais pagal analizei 
taikomus vertinimo kriterijus. 
  

                                                 
75 Atsižvelgiant į analizuojamų rodiklių pobūdį ir duomenų prieinamumą, kai kuriems rodikliams taikomi ne visi vertinimo 
lygiai. 
76 ES struktūrinės paramos svetainės 2014-04-08 duomenys. 
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20 lentelė. Paramos rezultatyvumo vertinimui taikomi rodikliai (kriterijai) 

Bendrieji projektų ir investicijų 
rodikliai 

Finansiniai rodikliai Fiziniai rodikliai 

1) Projektų skaičius (iš viso ir pagal 
projektų grupes/ pogrupius, atliekų 
tvarkymo regionus); 

2) Bendras projektų biudžetas (Lt ir 
proc. iš viso, pagal projektų grupes/ 
pogrupius ir atliekų tvarkymo 
regionus); 

3) Projektams skirtas finansavimas (Lt 
ir proc.); 

4) Projektams skirto finansavimo ES 
lėšų dalis (Lt ir proc.); 

5) Projekto statusas (vykdomas, 
užbaigtas). 

1) Pradinis ir faktinis 
projektų biudžetas; 

2) Projektams išmokėtos 
lėšos; 

3) Projektams išmokėtų 
lėšų dalis; 

4) Projektams išmokėtų 
lėšų ES dalis; 

5) Deklaruotos Europos 
Komisijai lėšos. 

1) Planuotos produkto ir rezultato 
rodiklių reikšmės; 

2) Pasiektos produkto ir rezultato 
rodiklių reikšmės; 

3) Produkto ir rezultato rodiklių 
pasiekimo lygis (absoliuti ir 
santykinė reikšmė, lyginant su 
planuota); 

4) Projektų finansinio ir fizinio 
rezultatyvumo palyginimas. 

4.1 BENDRIEJI PROJEKTŲ IR INVESTICIJŲ RODIKLIAI 

Pagal Priemonę finansavimas skirtas 29 projektams įgyvendinti. Bendra projektų vertė – 786,8 mln. 
litų. Apie trečdalis visos investicijų sumos numatyta ATSS projektams, o du trečdaliai – BSA 
projektams. Projektams skirtas finansavimas sudaro 673,3 mln. litų. Didesnis finansavimo 
intensyvumas taikomas ATSS projektams (vidutiniškai 93 proc.). BSA projektai yra pajamas 
generuojantys projektai, todėl jų finansavimo intensyvumas yra mažesnis (vidutiniškai 83 proc.). BSA 
projektai išsiskiria tuo, kad visas jiems skirtas finansavimas yra ES lėšos (ATSS projektuose dalį 
projektams skirto finansavimo sudaro valstybės biudžeto lėšos). 
 
21 lentelė. Projektų ir investicijų pasiskirstymas pagal projektų grupes 

Projektų grupės 
Projektų 
skaičius 

Bendra projektų 
vertė, Lt 

Bendra vertė 
proc. nuo visos 
sumos 

Projektams skirtas 
finansavimas, Lt 

Finansavimo 
intensyvumas 

ATSS 18 254,549,748.44 32% 236,364,763.78 93% 
BSA 10 521,413,179.04 66% 431,545,239.82 83% 
Pavojingos atliekos 1 10,825,020.22 1% 5,412,510.11 50% 
Iš viso 29 786,787,947.70 100% 673,322,513.71 86% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal ES paramos svetainėje skelbiamus ir APVA pateiktus duomenis (2014-04-08). 

 
Pažymėtina ir tai, kad projektams skirtas finansavimas ženkliai keitėsi projektų įgyvendinimo 
laikotarpiu po atliktų viešųjų pirkimų. Vertinant visus Priemonės projektus matyti, kad projektams 
skirtas finansavimas (lyginant su pradiniu pagal pasirašytą PFAS) sumažėjo 8 proc., tačiau, vertinant 
atskiras projektų grupes ir pavienius projektus, išryškėja įvairūs skirtumai. ATSS projektų grupėje 
daugumos projektų finansavimas sumažėjo (kai kurių projektų biudžetas mažėjo 40-50 proc., projektų 
grupės vidurkis yra 23 proc. mažesnis biudžetas nei buvo pagal pradinę PFAS). Pagrindinė tokios 
situacijos priežastis – dėl krizės sumažėjusios statybos darbų kainos (ATSS projektai buvo planuojami 
atsižvelgiant į 2000-2006 m. laikotarpiu vykdytų analogiškų projektų biudžetus, kurie iki krizės buvo 
ženkliai didesni. BSA projektų grupėje buvo projektų, kurių biudžetas nesikeitė, tačiau kai kurie 
projektai išsiskiria ženkliais pokyčiais tiek biudžeto augimo (Alytus +36 proc., Utena +34 proc.), tiek 
mažėjimo (Tauragė -38 proc., Kaunas -11 proc.) kryptimi. Tauragės regiono projekto atveju ženklų 
biudžeto sumažėjimą lėmė ir pasikeitęs technologinis sprendimas.  
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4.2 PRIEMONĖS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO SPARTA 

Analizuojant Priemonės ir projektų įgyvendinimo spartą svarbūs laiko (projekto įgyvendinimo grafiko 
laikymasis) ir finansiniai rodikliai. Kaip jau minėta Priemonės administravimo efektyvumo vertinimo 
dalyje, BSA projektai realiai buvo pradėti įgyvendinti tik 2011 m. (pirmosios PFAS pasirašytos 2010 m. 
pabaigoje). Vėlyva BSA projektų įgyvendinimo pradžia, projektų naujumas (aiškios strategijos dėl 
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo valstybės mastu nebuvimas, potencialių projektų vykdytojų 
žinių ir patirties, susijusios su atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo projektų rengimu ir 
įgyvendinimu trūkumas), užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros ir didelis BSA projektų finansinis 
svoris bendrame Priemonės biudžete lemia tai, kad finansinė Priemonės įgyvendinimo pažanga nėra 
pakankama. Projektams išmokėta apie 42 proc. visų numatytų skirti lėšų (292,3 mln. Lt), iš jų 
deklaruotinos EK lėšos sudaro 244,8 mln. Lt. Vertinant lėšų išmokėjimą pagal bendrą projekto vertę, 
išmokėtų lėšų dalis yra šiek tiek mažesnė (36 proc.). Apibendrinta informacija apie 2007-2013 m. 
laikotarpiu pagal Priemonę finansuotus projektus (bendrą biudžetą, projektams skirtą ir išmokėtą 
finansavimą) pateikiama lentelėje (22 lentelė). 
 
22 lentelė. Finansiniai priemonės projektų duomenys 

Projektų grupė 
Bendra projekto 
vertė, Lt 

Projektui skirtas 
finansavimas, Lt 

Projektui 
išmokėta lėšų, Lt 

Išmokėta lėšų, 
proc. nuo 
skirto 
finansavimo 

Išmokėtą 
lėšų, proc. 
nuo 
bendro 
biudžeto 

ATSS projektai 254.549.748,44 236.364.763,78 209.952.020,50 89% 82% 
BSA projektai 521.413.179,04 431.545.239,82 72.254.097,56 17% 14% 
Pavojingos atliekos 10.825.020,22 5.412.510,11 2.028.062,37 37% 19% 
Iš viso 786.787.947,70 673.322.513,71 284.234.180,43 42% 36% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal ES struktūrinės paramos svetainėje skelbiamus duomenis (tikrinta 2014-04-08). 

 
Įgyvendinimo sparta projektų grupių lygiu. Vertinant pagal atskiras projektų grupes matyti, kad 
ATSS projektai pagal įgyvendinimo spartą ženkliai skiriasi nuo BSA projektų. Iš 18 ATSS projektų 10 
projektų jau yra baigti įgyvendinti. ATSS projektams išmokėta 89 proc. numatyto finansavimo. BSA 
projektai pagal projektams išmokėtų lėšų dalį gerokai atsilieka nuo ATSS projektų – šiems projektams 
išmokėta tik 17 proc. visos skirtos paramos. Visi projektai turi būti užbaigti iki 2015 m. pabaigos. 
Įvertinant tai, kad BSA projektams tenka daugiau apie 66 proc. viso Priemonės biudžeto, akivaizdu, 
kad jie daro reikšmingą įtaką galutiniams Priemonės įgyvendinimo rezultatams (tiek lėšų įsisavinimo, 
tiek rezultatų pasiekimo prasme). Pavojingų atliekų projektui išmokėta 37 proc. skirto finansavimo.  
 
Įgyvendinimo sparta projektų lygiu. Vertinant projektų įgyvendinimo spartą analizuojamas lėšų 
išmokėjimas ATSS projektams, o BSA projektų atveju ir sutarčių su rangovais, prekių tiekėjais ir 
paslaugų teikėjais pasirašymo būklė. Finansiniai duomenys projektų lygiu pateikti 3 priede (75 
lentelė).  
 
Vertinant ATSS projektams išmokėto finansavimo dalį matyti, kad 4 regionuose (Šiaulių, Tauragės, 
Telšių, Utenos) projektai yra užbaigti (išmokėta 100 proc. lėšų), Alytaus ir Marijampolės regionams 
išmokėta didžioji dalis lėšų. Mažiausia pažanga finansine prasme padaryta Kauno (išmokėta 41 proc. 
numatyto finansavimo) ir Vilniaus (išmokėta 56 proc.) regionuose.  
 
Vertinant BSA projektų finansinę pažangą situacija panaši: mažiausiai lėšų išmokėta didžiųjų regionų 
(Vilniaus ir Kauno) ir Tauragės regiono projektams. Didžiausia pažanga finansine prasme padaryta 
įgyvendinant Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą (išmokėta 33 
proc. lėšų). Nuo Klaipėdos nedaug atsilieka Panevėžys, Alytus, Telšiai, Utena, Marijampolė (šių regionų 
projektams išmokėta apie 28-32 proc. skirtos paramos).  
 
Daugumoje (6 iš 10) BSA projektų jau įvykdytos visos viešojo pirkimo procedūros ir pasirašytos visos 
numatytos sutartys su rangovais, prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, Alytuje vyksta mobilios įrangos 
pirkimo procedūros, Panevėžio, Telšių ir Utenos regionuose atitinkamus pirkimus planuojama skelbti 
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artimiausiu metu (plačiau žr. 23 lentelė). Dauguma projektų vertinimo metu (informacija atnaujinta 
2014 m. birželio mėn.) buvo projektavimo etape, rangos darbai vyko Alytaus ir Kauno projektuose. 
Įvertinant užsienio šalių (pavyzdžiui, Lenkijos) patirtį įgyvendinant MBA projektus, darytina išvada, 
kad laiku užbaigti daugumos MBA projektų įgyvendinimą teoriškai įmanoma, bet praktiškai bus labai 
sudėtinga.  
 
23 lentelė. BSA projektų sutarčių su rangovais, prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais 
pasirašymo būklė 

BSA projektas Projekto 
biudžetas 

Sudarytų 
sutarčių vertė, 
Lt 

Nekontraktuotų 
lėšų likutis, Lt 

Sudarytų 
sutarčių vertė, 
proc. nuo 
bendro biudžeto 

Ar įvykdyti visi 
pirkimai? 

Panevėžio 38.279.931,86 36.576.700,00 1.703.231,86 96% Ne 
Alytaus 49.811.925,14 46.375.735,00 3.436.190,14 93% Ne 
Marijampolės 37.086.858,70 33.000.000,00 4.086.858,70 89% Taip 
Klaipėdos 37.980.000,00 36.159.500,00 1.820.500,00 95% Taip 
Utenos 41.490.697,36 39.374.600,00 2.116.097,36 95% Ne 
Tauragės 9.409.686,88 8.932.190,00 477.496,88 95% Taip 
Kauno 119.216.134,70 117.894.300,00 1.321.834,71 99% Taip 
Telšių 32.986.070,41 29.493.459,00 3.492.611,41 89% Ne 
Vilniaus 130.764.286,00 125.691.710,00 5.072.576,00 96% Taip 
Šiaulių 24.387.587,98 24.028.288,00 359.299,98 99% Taip 
Iš viso 521.413.179,00 497.526.482,00 23.886.697,04 95%  

Šaltinis: sudaryta autorių pagal APVA pateiktus duomenis, 2014 m. birželio mėn. 

 

4.3 PROJEKTŲ IR PRIEMONĖS REZULTATYVUMAS (FIZINIAI RODIKLIAI) 

Priemonės įgyvendinimo pažangai stebėti taikomi produkto ir rezultato rodikliai. Projektų 
įgyvendinimo pažangai stebėti taikomi fiziniai projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai ir produkto 
rodikliai. Priemonei nustatyti rezultato lygio rodikliai projektų lygiu nėra stebimi. 
 
ATSS projektuose fiziniai projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai daugeliu atvejų sutampa su projektui 
taikomais stebėsenos rodikliais (t. y. skaičiuojami uždaryti ar sutvarkyti sąvartynai ir šiukšlynai, 
įrengtos DGASA ir ŽAKA), tačiau pasitaiko ir papildomų rodiklių (pavyzdžiui, įrangos įsigijimas). 
 
BSA projektų paraiškose taikomi įvairesni fiziniai projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai77, tačiau ir 
juose atsispindi Priemonės įgyvendinimo pažangai stebėti taikomi produkto rodikliai (įsigytų/ 
pastatytų konteinerių skaičius). Šiems projektams taikomas sukurtų komunalinių atliekų perdirbimo 
ir (ar) kitokio panaudojimo pajėgumų rodiklis (produkto rodiklis) gali būti išmatuotas tik projekto 
įgyvendinimo pabaigoje, kai bus realiai paleisti atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai.  
 
Priemonės lygiu stebėsenos rodiklių planuojamos reikšmės nustatomos SSVP (VP rodikliams) ir SSVP 
priede (papildomiems rodikliams). Atskirų projektų rodiklių reikšmės planuojamos paraiškoje ir 
projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Analizuodami SFMIS duomenis apie suplanuotas 
produkto rodiklio reikšmes projektų lygiu nustatėme ženklių neatitikimų tarp paraiškose ir PFAS 
planuojamų rodiklių (24 lentelė). Projektų rezultatyvumo vertinimui naudojome PFAS nustatytas 
planuojamas rodiklio reikšmes, o Priemonės rezultatyvumui vertinti – SSVP priede nustatytas 
planuojamas rodiklio reikšmes.  
 
Pasiektos rodiklio reikšmės Priemonės lygiu nurodomos metinėse SSVP įgyvendinimo ataskaitose, 
APVA veiklos ataskaitose, o projektų lygiu – mokėjimo prašymuose. Vertinant rezultatyvumą 
suplanuotos rodiklių reikšmės lyginamos su mokėjimo prašymuose nurodytomis pasiektomis rodiklio 
reikšmėmis.  
                                                 
77 Pavyzdžiui, parengta galimybių studija/ paraiška, pastatyta atliekų rūšiavimo gamykla, pastatyti mechaninio, biologinio 
atliekų apdorojimo įrengimai ir pan. 
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24 lentelė. Planuojamos ir faktinės produkto rodiklių reikšmės 

Projektams taikomi produkto rodikliai Planuojama rodiklio reikšmė 
pagal: 

Pasiekta rodiklio reikšmė pagal: 

VP 
priedą 

Projektų 
paraiškas* 

PFAS* SSVP MĮA 
už 2012 m. 

APVA 
2013 m. 
veiklos 
ataskaitą 
*** 

MP* 

ATSS projektai       
Uždaryti ir sutvarkyti sąvartynai (šiukšlynai), 
skaičius 

341 22 341 198 242 271 

Įrengtos DGASA, skaičius 33 53 53 -** 30 31 
Įrengtos ŽAKA, skaičius 34 0 41 -** 25 27 
Įrengtas pavojingų atliekų sąvartynas, skaičius 1 1 1 0 0 0 
BSA projektai       
Sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) 
kitokio panaudojimo pajėgumai, tonos per 
metus 

678143 0 1001643 -** 0 0 

Individualiose valdose pastatyti biologiškai 
skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai, 
skaičius 

205259 0 158015 -** - 84320 

*APVA pateikti SFMIS duomenys (2014-04-13); ** VP nenumatytas papildomas rodiklis; *** Pasiekta reikšmė iki 
2013-12-31. 

 
Projektų rezultatyvumo vertinimas 
 
Vertinant projektų įgyvendinimo spartą įprasta lyginti finansinių ir fizinių rodiklių pokyčius, tačiau šio 
vertinimo kontekste tokia analizė galima tik iš dalies. Tiek ATSS, tiek BSA projektų produkto rodiklių 
pasiekimas matuojamas projekto pabaigoje. ATSS projektai užbaigiami skirtingu metu, tad pažanga 
įgyvendinant produkto rodiklius yra padaryta. Užbaigtų projektų rodikliai pasiekti 100 proc.  
 
BSA projektų lygiu neįmanoma, palyginti finansinių ir fizinių rodiklių pasiekimo lygio, kadangi 
produkto rodiklių pasiekimas projektų lygiu matuojamas tik pilnai įgyvendinus projekto veiklas. BSA 
projektų įgyvendinimo metu galima analizuoti individualiose valdose pastatytų BSA ir AŽ konteinerių 
rodiklį, kadangi konteineriai atskiruose regionuose perkami skirtingu metu. Pagal APVA pateiktus 
duomenis iki 2014 I ketvirčio buvo išdalinta 84320 konteinerių (53 proc. visų įsigytų). Atskirų 
projektų pažanga dalinant įsigytus konteinerius pristatyta lentelėje (25 lentelė). Daugumoje atliekų 
tvarkymo regionų išdalinta apie 2/3 įsigytų konteinerių, Utenos ir Vilniaus regionuose sutartys dėl 
konteinerių pirkimo pasirašytos ir turi būti įvykdytos 2014 m.  
 
25 lentelė. Atliekų tvarkymo regionuose įsigyti ir išdalinti konteineriai 

Regionas Suplanuota/ įsigyta 
konteinerių 

Išdalinta konteinerių Rodiklio 
pasiekimo lygis, 
proc. 

Projektui 
išmokėtų lėšų 
dalis 

Alytus 6000 5418 90% 26% 
Kaunas 30000 25163 84% 4% 
Klaipėda 10000 8606 86% 26% 
Marijampolė 0 0 - 23% 
Panevėžys 6300 5408 86% 27% 
Šiauliai 38000 29126 77% 12% 
Tauragė 500 384 77% 3% 
Telšiai 10215 10215 100% 26% 
Utena 6000 0 0% 25% 
Vilnius 51000 0 0% 2% 
Iš viso 158015 84320 53% 14% 
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Projektų grupių ir Priemonės rezultatyvumo vertinimas  
 
Apibendrinti Priemonės ir atskirų projektų grupių rezultatyvumo vertinimo rezultatai pateikti 
lentelėje (26 lentelė). Vertinant projektų grupių lygiu, ATSS projektams išmokėta 82 proc. lėšų, 
užbaigta kiek daugiau nei pusė projektų. Pažanga įgyvendinant fizinius rodiklius atitinka finansinę 
pažangą. BSA projektams išmokėta 14 proc. lėšų, nei vienas projektas nėra užbaigtas. Vertinant 
projektų lygiu suplanuotus ir pasiektus rodiklius matyti, kad išdalinta kiek daugiau nei pusė visų 
įsigytų konteinerių (53 proc.). Taigi, vertinant Priemonės lygiu, išdalintų konteinerių rodiklis 
įvykdytas 41 proc. Vertinant Priemonės lygiu, užbaigta trečdalis projektų ir išmokėta kiek daugiau nei 
trečdalis Priemonei numatytų lėšų.  
 
26 lentelė. Priemonės ir projektų grupių rezultatyvumas 

 VP priede 
suplanuota 
reikšmė 

Planuota 
reikšmė / 
vykdoma 
projektų/ 
skirta lėšų/  

Pasiekta 
reikšmė/ 
užbaigta 
projektų/ 
išmokėta 
lėšų 

Pasiekimo 
lygis VP 
lygiu 

Pasiekimo 
lygis 
projektų 
lygiu, 
proc. 

Produkto rodikliai      
ATSS projektai      
Uždaryti ir sutvarkyti sąvartynai (šiukšlynai), 
skaičius 

341 341 271 79% 

Įrengtos DGASA, skaičius 33 53 31 94% 58% 
Įrengtos ŽAKA, skaičius 34 41 27 79% 66% 
Projektų skaičius  18 10 56% 
ATSS projektų finansavimas  254.549.748 209.952.021 82% 
BSA projektai      
Sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) 
kitokio panaudojimo pajėgumai, tonos per 
metus 

678143 1001643 0 0% 0% 

Individualiose valdose pastatyti biologiškai 
skaidžių atliekų ir antrinių žaliavų konteineriai, 
skaičius 

205259 158015** 84320 41% 53% 

Projektų skaičius  10 0 0% 
BSA projektų finansavimas  521.413.179 72.254.098 14% 
Rezultato rodikliai      
ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkančių 
sąvartynų dalies padidėjimas, procentiniai 
punktai 

100  7,01  7% 

Į sąvartynus patenkančių komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų kiekio 
sumažėjimas, palyginti su 2000 metais, 
procentiniai punktai 

50     

Projektų skaičius  29 10  34% 
Projektų finansavimas  786.787.948 284.234.180  36% 

* SSVP priede; ** tik individualaus kompostavimo konteineriai (pagal Priemonę taip pat bus perkami antrinių 
žaliavų konteineriai, tačiau informacija apie juos vertintojams nebuvo pateikta). 
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4.4 PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI ATLIEKŲ TVARKYMO 
UŽDUOČIŲ KONTEKSTE 

Pagal Priemonę finansuoti projektai (ypač BSA projektai) ypač turi prisidėti prie VSATP tikslų ir 
numatytų atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimo. Priemonės įgyvendinimo kontekste svarbiausi 
atliekų tvarkymo tikslai ir užduotys yra: 
 

1) Sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimas. 
VSATP buvo nustatyta užduotis iki 2013 metų užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos 
komunalinės biologiškai skaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 50 proc. 2000 metų 
biologiškai skaidžių atliekų (VSATP 101.2 punktas).  

2) Privalomas atliekų apdorojimas prieš šalinimą. VSATP buvo numatytas reikalavimas ne 
vėliau kaip nuo 2013 metų užtikrinti, kad sąvartynuose būtų šalinamos apdorotos, t. y. 
išrūšiavus likusios, netinkamos perdirbti ir kitaip panaudoti, atliekos (VSATP 98.5 punktas). 

3) Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekio mažinimas. VSATP buvo nustatyta 
užduotis iki 2013 metų užtikrinti, kad šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 50 proc. 
susidariusių savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų per metus (VSATP 98.4 punktas). 

 
Priemonės įgyvendinimas yra tiesiogiai siejamas su pirmosios užduoties įgyvendinimu, tačiau atliekų 
mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai padėtų įgyvendinti ir kitus VSATP tikslus, ypač tikslą, 
susijusį su privalomu atliekų apdorojimu prieš šalinimą. Vertinant Priemonės rezultatyvumą ir indėlį į 
atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimą būtina suprasti, kad atliekų tvarkymo užduočių 
įgyvendinimui svarbūs ir kiti veiksniai, kuriems pagal Priemonę finansuojami projektai neturi 
tiesioginės įtakos. Visų pirma, turi būti užtikrinta rinka/ sąlygos panaudoti atliekų mechaninio ir 
biologinio apdorojimo procese sukurtus produktus (kompostą, kietąjį atgautąjį kurą, biodujas, 
antrines žaliavas ir pan.). Nesukūrus atitinkamų teisinių, ekonominių ir infrastruktūrinių sąlygų/ 
rinkos (komposto kokybės reikalavimai, pakankami atliekų deginimo pajėgumai ir pan.), MBA proceso 
produktai gali patekti į sąvartynus.  

4.4.1 Sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
kiekio mažinimas 

Rezultato rodiklis „į sąvartynus patenkančių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio 
sumažėjimas, palyginti su 2000 metais“ yra susijęs su VSATP nustatytų komunalinių biologiškai 
skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduočių įgyvendinimu. 2000 m. susidarė apie 
765 550 tonų komunalinių BSA, sąvartynuose buvo pašalinta apie 725 200 tonų komunalinių BSA78. 
Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis 2013 m. sudarė 362 600 tonų (50 proc. 2000 m. 
kiekio), o 2020 m. – 253 900 tonų (35 proc. 2000 m. kiekio)79. Atsižvelgiant į tai, kad Europos Komisija 
komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduotis rekomenduoja skaičiuoti nuo 2000 m. susidariusio 
komunalinių BSA kiekio, naujoje VATP redakcijoje 2020 metų užduotis buvo patikslinta (nustatytas 
didžiausias leistinas šalinti kiekis 268 100 tonų per metus). Naujoje VATP redakcijoje nustatytos 
tarpinės užduotys 2014-2019 metams. 2014-2015 metams nustatytas didžiausias leistinas šalinti 
komunalinių BSA kiekis sudaro 383 000 tonas per metus. Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 
plano 6 priede (nuo 2014 m. gegužės 1 d. – VATP 8 priede) nustatyti didžiausi leistini šalinti 
sąvartynuose komunalinių BSA kiekiai (tonomis per metus) atliekų tvarkymo regionams ir jiems 
priklausančioms savivaldybėms. 
 
  

                                                 
78 Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų suderinimo su nacionaliniais teisės aktais ir jos įgyvendinimo 
ataskaita, 2010-2012 m. Lietuva, p. 12. 
79 Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano, patvirtinto LRV 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519(LRV 2007 m. 
spalio 31 d. nutarimo Nr. 1224 redakcija), 6 priedas. 
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Sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimai 
 
VSATP nustatytos komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduoties įgyvendinimo stebėsenai atliekami 
regioniniuose sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties tyrimai ir rengiamos 
regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo 
ataskaitos (savivaldybių ir atliekų tvarkymo regionų lygiu)80. Mišrių komunalinių atliekų sudėties 
tyrimai buvo vykdomi 2012 m. ir 2013 m. keturis kartus per metus (žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį). 
Pagal galiojančią tvarką atliekų sudėties tyrimai turi būti atlikti 2016 m., 2018 m. ir 2020 m. 
 
Apibendrinus 2012 m. ir 2013 m. atliktų atliekų sudėties nustatymo tyrimų rezultatus matyti (14 
pav.), kad regioniniuose sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sraute biologiškai 
skaidžios atliekos sudarė 35-41 proc. (vidurkis – 38 proc.), antrinės žaliavos (plastikas, kombinuotos 
pakuotės, metalas, stiklas), įskaitant pakuotes – 23-29 proc. (vidurkis 26 proc.) Didelė dalis (apie 21 
proc.) atliekų priskiriama kategorijai „kitos komunalinės atliekos (higienos atliekos (sauskelnės), 
avalynė)“ – ekspertų nuomone, čia taip pat patenka dalis komunalinių BSA, todėl BSA dalis realiai gali 
būti didesnė.  
 
14 pav. Regioniniuose sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėtis, proc. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal regioniniuose komunalinių atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių 
atliekų sudėties nustatymo ataskaitas. 

 
Vertinant tik komunalinių BSA kategorijai priskirtas atliekas matyti, kad (15 pav.) biologiškai 
skaidžios maisto gamybos atliekos sudaro apie 12 proc. visų sąvartynuose šalinamų mišrių 
komunalinių atliekų, žaliosios atliekos – apie 7 proc., popieriaus atliekos – taip pat apie 7 proc., 
natūralaus pluošto audinių atliekos apie 4 proc. 
 

                                                 
80 Tyrimai atliekami ir ataskaitos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. 
įsakymu Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties 
nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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15 pav. Regioniniuose sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sraute esančių 
komunalinių BSA sudėtis, proc. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal regioniniuose komunalinių atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių 
atliekų sudėties nustatymo ataskaitas. 

 
Komunalinių BSA dalis sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sraute ženkliai skiriasi tarp 
atliekų tvarkymo regionų ir savivaldybių. Vertinant atliekų tvarkymo regionų lygiu matyti, kad 
2013 m., lyginant su 2012 m., komunalinių BSA dalis šalinamų mišrių komunalinių atliekų sraute 
daugelyje regionų (išskyrus Utenos ir Klaipėdos) gana ženkliai sumažėjo (16 pav.). Vertinant šalies 
mastu, BSA dalis sumažėjo 6 procentiniais punktais (nuo 41 proc. iki 35 proc.). 
 
16 pav. Komunalinių BSA dalis regioniniuose sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių 
atliekų sraute 2012-2013 m., proc. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal regioniniuose komunalinių atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių 
atliekų sudėties nustatymo ataskaitas. 
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Sąvartyne pašalintų komunalinių BSA kieko pokyčiai 
 
Komunalinių BSA dalies mažėjimas mišrių komunalinių atliekų sraute iš esmės lėmė ir ženklų 
sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio sumažėjimą absoliučia išraiška: 2012 m. sąvartynuose 
buvo pašalinta 408,6 tūkst. tonų, o 2013 m. – tik 273,3 tūkst. tonų komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų (27 lentelė). Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis 2013 m. buvo 362,6 tūkst. 
tonų, taigi, šalies mastu buvo įvykdyta nustatyta komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduotis 
(2013 m. pašalinta 36 proc. 2000 m. susidariusio komunalinių BSA kiekio).  
 
Vertinant atskirų atliekų tvarkymo regionų mastu matyti, kad komunalinių BSA šalinimo užduotis 
buvo įvykdyta visuose regionuose, išskyrus Tauragės, tačiau ir čia nukrypimas nuo užduoties yra 
nežymus (pašalinta 291 tona daugiau nei nustatyta užduotis). Pagal 2013 m. metų duomenis kai kurie 
atliekų tvarkymo regionai (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės) net neturėdami atliekų 
mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių įvykdė ar beveik įvykdė ne tik 2013 m., bet ir 2020 m. 
užduotį. 
 
27 lentelė. Komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduočių vykdymas atliekų šalinimo 
regionuose (t) 

Regionas 

2000 m. 
pašalintas 
BSA kiekis 
pagal VSATP, 
t 

2013 m. BSA 
šalinimo 
užduotis 
pagal VSATP, 
t 

2012 m. 
pašalintų 
komunalinių 
BSA grynasis 
kiekis, t 

2013 m. 
pašalintų 
komunalinių 
BSA grynasis 
kiekis, t 

Ar įvykdyta 
2013 m. 
užduotis? 

2013 m. 
pašalintas 
kiekis 
lyginant su 
2000 m. 
kiekiu 

Alytaus 34000 17000 16328 8504 Taip 25% 
Kauno 155300 77600 94163 58349 Taip 38% 
Klaipėdos 97600 48800 31609 10616 Taip 11% 
Marijampolės 35400 17700 20431 9288 Taip 26% 
Panevėžio 59200 29600 29613 20614 Taip 35% 
Šiaulių 70500 35300 50466 34636 Taip 49% 
Tauragės 15900 8000 13911 8291 Ne 52% 
Telšių 32700 16300 24876 13653 Taip 42% 
Utenos 28000 14000 5016 11728 Taip 42% 
Vilniaus 196600 98300 122227 97635 Taip 50% 
Iš viso 725200 362600 408639 273312 Taip 38% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal VSATP ir regioniniuose sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio 
vertinimo ataskaitų (2 priedo) duomenis. 

 
Pagal 2013 m. duomenis81 šalinamų komunalinių BSA kiekis nuo 2000 m. sumažėjo daugiau kaip du su 
puse karto, o 2013 m., lyginant su 2012 m., beveik pusantro karto. Toks ženklus šalinamų BSA kiekio 
sumažėjimas kelia abejonių dėl šių priežasčių: 
 

 Ženkliai mažėjantis sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų biologinis 
skaidumas. Atliekų sudėties tyrimai rodo, kad komunalinių BSA dalis (procentais) šalinamų 
mišrių komunalinių atliekų sraute 2012 m. ir 2013 m. yra ženkliai mažesnė nei 2000 m. (2000 
m. ekspertiniu būdu nustatytas mišrių komunalinių atliekų biologinis skaidumas buvo apie 60 
proc., o 2012 m. ir 2013 m. pagal sąvartynuose vykdomų mišrių komunalinių atliekų sudėties 
nustatymo tyrimų duomenis atitinkamai apie 41 proc. ir apie 35 proc.). Taikant mažesnį 
biologinio skaidumo procentą net esant pastoviam šalinamų mišrių komunalinių atliekų 
kiekiui apskaičiuotas grynasis pašalintų BSA kiekis yra ženkliai mažesnis, o pagal regioninių 
atliekų tvarkymo centrų duomenis 2013 m., lyginant su 2012 m., ženkliai sumažėjo ir bendras 
šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekis (nuo 878,5 tūkst. tonų iki 692,1 tūkst. tonų).  

 Skirtingai skaičiuojamas mišrių KA biologinis skaidumas (regioninio sąvartyno vidurkis) 
ir regioniniame sąvartyne pašalintų komunalinių BSA grynasis kiekis. Analizuojant atliekų 
sudėties nustatymo tyrimų ir sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo 

                                                 
81 Regioniniuose sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo ataskaitų (2 priedo) duomenys. 
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ataskaitų duomenis matyti, kad regioniniai atliekų tvarkymo centrai skirtingai interpretuoja 
aplinkos ministro įsakymu patvirtinto tvarko aprašo82 nuostatas ir skirtingai skaičiuoja 
regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų mišrių komunalinių atliekų biologinį 
skaidumą (regioninio sąvartyno vidurkį). Šie skirtumai kai kuriuose regionuose sudarė po 
keletą procentinių punktų (plačiau žr. 28 lentelė, 1-4 stulpeliai) ir turėjo įtakos bendram 
pašalintų komunalinių BSA kiekio (tonomis) vertinimui. Metodologiniu požiūriu tiksliausia 
būtų regioninio sąvartyno atliekų biologinio skaidumo vidurkį apskaičiuoti ne kaip atskirų 
savivaldybių atliekų biologinio skaidumo vidurkį, o kaip savivaldybių pašalintų atliekų (mišrių 
KA ir komunalinių BSA) kiekio (sumos absoliučia išraiška) santykį. Šio vertinimo metu atlikus 
tokius skaičiavimus pagal 2013 metų duomenis nustatyta (žr. 28 lentelė, 5 stulpelis), kad 
bendras Lietuvos sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų biologinio skaidumo 
vidurkis taikant skirtingus skaičiavimo būdus skiriasi 4 procentiniais punktais: skaičiuojant 
kaip savivaldybių vidurkį atliekų biologinis skaidumas yra 35,72 proc., skaičiuojant kaip 
absoliučių kiekių (mišrių KA ir komunalinių BSA) santykį – 39,6 proc. Dėl šio skirtumo į 2013 
m. regioninių sąvartynų ataskaitas nebuvo įtraukta apie 2660 tonų komunalinių BSA (plačiau 
žr. 29 lentelė).  

 Nepatikima atliekų apskaita ir galimai dėl to sparčiai mažėjantis regioniniuose 
sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekis. Daugelyje atliekų tvarkymo 
regionų (išskyrus Panevėžio, Utenos ir Vilniaus regionus) 2013 m. lyginant su 2012 m.83 
ženkliai sumažėjo sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų kiekis (plačiau žr. 33 lentelė), 
tačiau objektyvių priežasčių tokiam sumažėjimui nebuvo (išskyrus Klaipėdos regioną, kur 
2013 m. pradėjo veikti atliekų deginimo gamykla). Tokią situaciją iš dalies galėjo lemti galimai 
netinkama atliekų rūšiavimo linijose apdorotų mišrių komunalinių atliekų apskaita:  po 
rūšiavimo pakeitus atliekų apskaitos kodą (vietoje 20 kodo84 nurodomas 19 kodas85) šios 
atliekos neįtraukiamos į regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose pašalintų 
komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitas (VATP duomenimis 
Lietuvoje veikia 15 rūšiavimo linijų, kurių bendras pajėgumas – 273 tūkst. tonų). Kiekybiškai 
įvertinti, kiek 19 kodu apskaitytų atliekų susidarė Lietuvoje 2012 m. ir 2013 m. vertinimo metu 
nebuvo įmanoma dėl tokių duomenų neprieinamumo. Tačiau darant prielaidą, kad rūšiavimo 
linijų pajėgumai išnaudojami maksimaliai ir komunalinių BSA dalis į rūšiavimo linijas 
patenkančiose mišriose komunalinėse atliekose atitinka šalies vidurkį (apie 40 proc.), galima 
būtų teigti, kad 2013 m. pašalinta apie 100 tūkst. komunalinių BSA daugiau, nei nurodyta 
regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo 
ataskaitose, t. y. apie 382,5 tūkst. tonų.86 

 Patikimų ir palyginamų atliekų apskaitos duomenų savivaldybių ir atliekų tvarkymo 
regionų lygiu trūkumas. Šio vertinimo metu atlikus skaičiavimus nustatyta, kad skiriasi 
pašalintų komunalinių atliekų kiekiai, kurie nurodomi Aplinkos apsaugos agentūrai87, ir 
regioniniuose sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo ataskaitose (plačiau 
žr. 33 lentelė). Šį skirtumą iš dalies lemia tai, kad į Aplinkos apsaugos agentūrai nurodytus 
kiekius yra įtraukiamos ne tik mišrios komunalinės atliekos (20 kodas), bet ir kitos 
komunalinės atliekos (pavyzdžiui, antrinių žaliavų konteineriuose surinktos atliekos, 15 kodas; 
pažymėtina, kad 19 kodu apskaitomos atliekos čia neįtraukiamos). Dėl šios priežasties 
sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo ataskaitose nurodomas kiekis 
turėtų būti mažesnis nei savivaldybių nurodomas kiekis. Daugelyje regionų taip ir yra, išskyrus 
Utenos regioną. Trūkstant patikimų atliekų apskaitos duomenų savivaldybių ir atliekų 

                                                 
82 Regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašas. 
83 Regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo 
ataskaitų duomenys.  
84 20 00 00 “Komunalinės atliekos ir panašių komercinės, pramoninės ir organizacijų atliekos, įskaitant atskirai surinktas 
frakcijas”. 
85 19 00 00 “Atliekų tvarkymo įmonių, atskirų nuotėkų valymo įmonių ir vandens pramonės atliekos”. 
86 273,3 tūkst. tonų + 273*0.4=109.2 tūkst. tonų = 382.5 tūkst. tonų. 
87 Aplinkos apsaugos agentūra, Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 
2013 m. (http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=70bfc9c1-5c33-4d83-95a5-123ba8070877).  

http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=70bfc9c1-5c33-4d83-95a5-123ba8070877
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tvarkymo regionų lygiu, sudėtinga objektyviai įvertinti atliekų tvarkymo situaciją ir atliekų 
tvarkymo užduočių įgyvendinimą. Valstybės kontrolė88 taip pat yra atkreipusi dėmesį į atliekų 
apskaitos klaidas ir neatitikimus tarp Aplinkos apsaugos agentūros ir regioninių atliekų 
tvarkymo centrų teikiamų duomenų apie sąvartynuose pašalintą komunalinių atliekų kiekį. 
Patikimų atliekų apskaitos duomenų trūkumas apsunkina Priemonės įgyvendinimo rezultato 
rodiklių nustatymą ir stebėseną projektų (atliekų tvarkymo regionų) lygiu.  

 
28 lentelė. Regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose pašalintų mišrių KA biologinis 
skaidumas (biologiškai skaidžių atliekų dalis mišrių komunalinių atliekų sraute): regioninių 
atliekų tvarkymo centrų ir ekspertų vertinimo duomenų skirtumai 

Regionas/ regioninis 
sąvartynas 

RATC pateikti duomenys, proc. Pagal savivaldybių metinius 
vidurkius apskaičiuotas sąvartyno 

vidurkis, proc. 

Pagal atliekų 
kiekius 

apskaičiuotas 
sąvartyno 

vidurkis, proc. 
2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 2013 m. 

1 2 3 4 5 
Alytaus 28,05 20,89 25,42 20,62 20,89 
Kauno (Lapių) 48,02 44,84 48,02 44,84 45,99 
Kauno (Zabieliškio) 43,80 26,56 43,93 26,56 25,70 
Klaipėdos 38,60 46,10 38,59 43,61 46,11 
Marijampolės 32,00 26,00 32,35 26,12 26,37 
Panevėžio 56,14 39,24 56,14 41,43 40,40 
Šiaulių 47,93 37,43 47,61 37,26 38,56 
Tauragės 41,00 34,00 41,45 33,96 33,11 
Telšių 52,00 38,00 51,50 37,31 37,77 
Utenos 15,63 31,24 18,20 31,24 32,19 
Vilniaus 58,88 46,20 55,24 45,86 46,20 
Šalies vidurkis 42,00 35,50 41,31 35,72 39,60 
Kauno (bendras) n.d. n.d. 45,97 35,70 40,95 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
 
29 lentelė. Regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose pašalintas komunalinių BSA 
kiekis: duomenų skirtumai 2013 m. 

Regioninis sąvartynas 

Bendras MKA 
kiekis, t (pagal 
savivaldybių 
duomenis – 3 
priedas) 

Grynas BSA 
kiekis, t 
(pagal 
savivaldybių 
duomenis – 3 
priedas ) 

Bendras MKA 
kiekis,t(pagal 
sąvartyno 
ataskaitą – 2 
priedas) 

Grynas BSA 
kiekis, t (pagal 
sąvartyno 
ataskaitą – 2 
priedas) 

Gryno BSA 
kiekio 
skirtumas, 
t**  

Alytaus 40124,318 8380,707 40124,318 8381,970 1,263 
Kauno (Lapių) 108453,600 49878,292 108453,600 48630,594 -1247,698 
Kauno (Zabieliškio) 35824,270 9205,846 35824,270 9514,926 309,080 
Klaipėdos 20826,520 9602,930 20826,520 9601,026 -1,904 
Marijampolės 35540,132 9370,784 35540,132 9240,434 -130,349 
Panevėžio 52076,850* 21039,934 52195,650* 20481,573 -558,361 
Šiaulių 92482,302 35661,624 92482,302 34616,126 -1045,498 
Tauragės 24368,720 8069,633 24368,720 8285,365 215,731 
Telšių 35929,380 13569,835 35929,380 13653,164 83,329 
Utenos 29659,060 9545,899 29659,060 9265,490 -280,409 
Vilniaus 210025,980 97037,065 210025,980 97032,003 -5,062 
Iš viso 685311,132 271362,549 685429,932 268702,671 -2659,877 

* Panevėžio regione bendras regioniniame sąvartyne pašalintų mišrių komunalinių atliekų kiekis nesutampa su 
atskirose savivaldybėse pašalintų mišrių komunalinių atliekų kiekio suma. 

** Jei neigiamas, šis kiekis neįtrauktas į regiono ataskaitą. 

Šaltinis: sudaryta autorių regioniniuose sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo ataskaitų (2 ir 
3 priedų) duomenis. 

                                                 
88 Valstybinio audito ataskaita „Regioninių atliekų tvarkymo sistemų veikla“, 2013-08-02 Nr. VA-P-20-9-11. 
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30 lentelė. Sąvartynuose pašalintų KA kiekis 2013 m.: savivaldybių ir regioninių atliekų 
tvarkymo centrų duomenys 

Atliekų 
tvarkymo 
regionas 

Surinkta KA, t 
(AAA 
duomenys) 

Pašalinta KA, t 
(AAA 
duomenys) 

Pašalinta 
mišrių KA, t 
(RATC 
duomenys) Skirtumas, t 

Pašalinta 
pagal AAA 
duomenis, 
proc. 

Pašalinta pagal 
RATC duomenis 

Alytaus 48676,50* 33515,81* 40287,40 -6771,58* 69% Nevertinta, nes *  
Kauno 208548,60 177190,40 144955,71 32234,69 85% 70% 
Klaipėdos 150443,48 66717,70 22450,35 44267,35 44% 15% 
Marijampolės 64172,69 50959,57 35588,38 15371,19 79% 55% 
Panevėžio 105210,44 80923,73 52459,68 28464,05 77% 50% 
Šiaulių 120152,02 102818,81 92521,71 10297,10 86% 77% 
Tauragės 37616,20 27384,66 24379,16 3005,50 73% 65% 
Telšių 52450,03 45808,59 35929,38 9879,21 87% 69% 
Utenos 45420,50 5119,54 32294,90 -27175,36 11% 71% 
Vilniaus 114528,82** 62981,11** 211275,32 -148294,21** 55% Nevertinta, nes ** 
Iš viso 947219,27 653419,93 692141,99 -38722,06 69% 73% 

Pastabos: * trūksta Alytaus r. ir Prienų r. savivaldybių duomenų; ** trūksta Vilniaus m. savivaldybės duomenų.  

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Aplinkos apsaugos agentūros skelbiamą informaciją (Apibendrinta informacija 
apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2013 m.) ir regioniniuose sąvartynuose 
pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo ataskaitų duomenis. 

 
Į sąvartynus patenkančių komunalinių BSA kiekiai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką 
analizuojami ES Sąvartynų direktyvos užduočių kontekste, todėl renkama tik ribota informacija, kuri 
ne visuomet yra pakankama ir naudinga valdymo sprendimams priimti. Planuojant atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtrą (pavyzdžiui, gyventojų aprūpinimas individualaus kompostavimo dėžėmis, 
maisto atliekų atskiro surinkimo konteinerių įsigijimas ir pan.) svarbu analizuoti ne tik sąvartynuose 
pašalintų komunalinių BSA kiekius, bet ir bendrą susidariusių ir (ar) skirtingais būdais 
(kompostavimas žaliųjų atliekų aikštelėse, individualus kompostavimas ir pan.) sutvarkytų BSA kiekį. 
Tokius duomenis aktualu rinkti ir analizuoti ne tik šalies, bet ir atskirų atliekų tvarkymo regionų bei 
savivaldybių lygiu. Atliekant šį vertinimą ir rengiant vertinimo ataskaitą tokie duomenys nebuvo 
prieinami.  

4.4.2 Privalomas atliekų apdorojimas prieš šalinimą 

Atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai buvo svarbūs įgyvendinant VSATP nustatytą 
užduotį ne vėliau kaip nuo 2013 metų užtikrinti, kad sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos, t. y. 
išrūšiavus likusios, netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti, atliekos. Vėluojant atliekų mechaninio ir 
biologinio apdorojimo įrenginių statybos projektų įgyvendinimui (pagal VSATP šie įrenginiai turėjo 
būti pastatyti iki 2010 m.) sąvartynuose vis dar šalinamos neapdorotos komunalinės atliekos, kadangi 
esami atliekų rūšiavimo pajėgumai yra nepakankami visam į sąvartynus patenkančių komunalinių 
atliekų srautui perrūšiuoti ar kitaip apdoroti. Atliekų rūšiavimo linijos veikia 8 iš 11 sąvartynų 
(veikiančių rūšiavimo linijų neturėjo Kauno Lapių, Panevėžio ir Šiaulių regioniniai sąvartynai), be to, jų 
pajėgumas nėra pakankamas visam komunalinių atliekų srautui perrūšiuoti. 2013 m. pradžioje 
regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose veikiančios 8 rūšiavimo linijos galėjo perrūšiuoti apie 
199 tūkst. tonų atliekų. Įvertinant tai, kad į sąvartynus kasmet patenka daugiau kaip 1 mln. tonų 
komunalinių atliekų89, esami atliekų rūšiavimo pajėgumai sudaro apie 1/5 visų į sąvartynus 
patenkančių atliekų.  
 
Planuojami MBA įrenginių pajėgumai. Sėkmingai įgyvendinus visus MBA projektus, daugumoje 
atliekų tvarkymo regionų būtų sukurti pakankami atliekų mechaninio apdorojimo pajėgumai (plačiau 
žr. 31 lentelė). Bendras planuojamas mechaninio apdorojimo įrenginių pajėgumas yra 927,4 tūkst. 
tonų. Atliekų mechaninio apdorojimo įrenginiai nebus statomi Tauragėje, o Šiauliuose suplanuoti 

                                                 
89 Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2011 m. susidarė 1315 tūkst. tonų o, sąvartynuose pašalinta 1033,6 tūkst. tonų 
komunalinių atliekų.  
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atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių pajėgumai apima tik apie 50 proc. viso į sąvartyną 
patenkančių komunalinių atliekų srauto. Bendras planuojamas atliekų biologinio apdorojimo įrenginių 
pajėgumas – 395-425 tūkst. tonų. Atliekų biologinis apdorojimas nenumatytas Klaipėdoje, kur veikia 
atliekų deginimo gamykla, galimai nepakankami biologinio apdorojimo pajėgumai planuojami 
Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės regionuose.  
 
31 lentelė. Planuojami MBA įrenginių pajėgumai ir į sąvartynus patenkantys mišrių 
komunalinių atliekų kiekiai 

Atliekų tvarkymo 
regionas/ regioninis 
nepavojingų atliekų 
sąvartynas 

Vidutinis 
šalinamas 
MKA 
kiekis 
2012-2013 
m., t 

Vidutinis 
šalinamas 
grynasis 
BSA kiekis 
2012-2013 
m., t 

MA 
įrenginių 
projektinis 
pajėgumas 
t/m. 

BA įrenginių 
projektinis 
pajėgumas 
t/m. 

Ar 
pakankamas 
MA 
pajėgumas? 

Ar 
pakankamas 
BA 
pajėgumas? 

Alytaus 49141,73 12415,93 65702 20000 Taip Taip 
Kauno (Lapės) 132999,8 62150,78 220000 100000 Taip Taip 
Kauno (Zabieliškis) 39253,66 14242,06 20000 10000 Ne Ne 
Kaunas (iš viso) 172253,4 76392,84 240000 110000 Taip Taip 
Klaipėdos 51776,27 21112,46 75000 0 Taip Ne 
Marijampolės 46737,76 14859,36 65000 32000 Taip Taip 
Panevėžio 52617,7 25113,25 86470 22000 Taip Ne 
Šiaulių 100184,5 42550,9 50000-60000 20000 Ne Ne 
Tauragės 29063,8 11100,95 0 6000 Ne Ne 
Telšių 41883,82 19264,53 50000 20000 Taip Taip 
Utenos 32150,34 8371,925 45200 15000 Taip Taip 
Vilniaus 209513,8 109930,5 250000 150000-180000 Taip Taip 
Iš viso 785323,1 341112,7 927372 395000 Taip Taip 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal regioniniuose sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo 
ataskaitų duomenis ir APVA duomenis apie planuojamus MBA įrenginių pajėgumus. 

 
Svarbu pažymėti tai, kad Priemonės įgyvendinimo rezultatai (sukurti atliekų mechaninio ir biologinio 
apdorojimo įrenginių pajėgumai) ir galima jų įtaka atliekų tvarkymo tikslų ir užduočių įgyvendinimui 
priklausys nuo šių svarbių veiksnių: a) to, ar sėkmingai bus įgyvendinti visi numatyti atliekų 
mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos projektai; ir b) kaip sparčiai ir sėkmingai bus 
plėtojama tam tikrų komunalinių atliekų srautų (antrinių žaliavų, maisto atliekų) atskiro surinkimo 
sistema. Yra rizika, kad mažėjant į sąvartynus/ MBA įrenginius patenkančių mišrių komunalinių 
atliekų kiekiui nebus pilnai išnaudojami MBA įrenginių pajėgumai, galimai nepasitvirtins MBA 
įrenginių statybos projektų rengimo metu darytos prielaidos dėl planuojamų pajamų iš antrinių 
žaliavų ir kitų MBA proceso produktų – tai gali turėti įtakos šių projektų finansiniam gyvybingumui ir 
gyventojų mokamiems mokesčiams už komunalinių atliekų tvarkymą (plačiau žr. efektyvumo 
vertinimo dalyje).  

4.4.3 Šalinamų komunalinių atliekų kiekio mažinimas 

Atsižvelgiant į atliekų tvarkymo prioritetų hierarchiją, atliekų šalinimas sąvartyne yra labiausiai 
nepageidaujamas atliekų tvarkymo būdas, todėl svarbi atliekų tvarkymo užduotis yra sumažinti 
sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį. 2009-2011 m. laikotarpiu (naujesni atliekų 
apskaitos duomenys šalies mastu vertinimo metu nebuvo prieinami) atliekų šalinimas sąvartyne šiek 
tiek sumažėjo (žr. 32 lentelė), tačiau įvertinti, ar ir kiek prie šių pokyčių prisidėjo pagal Priemonę 
finansuoti projektai yra neįmanoma. Tikėtina, kad atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo 
įrenginiai gali turėti esminės įtakos komunalinių atliekų šalinimo mažinimui, tačiau kol kas jie tik 
statomi. Be to, yra abejonių, ar visi MBA įrenginių „išeigos“ produktai (kompostas, techninis 
kompostas, kietasis atgautasis kuras) bus panaudoti, o ne pašalinti sąvartyne. Tam, kad reikšmingai 
sumažėtų atliekų šalinimas sąvartyne, visų pirma turi būti sukurti reikiami iš atliekų pagaminto kuro 
deginimo pajėgumai, kadangi tai bus pagrindinis MBA įrenginių „išeigos“ produktas. 
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32 lentelė. Atliekų šalinimas sąvartyne 2009-2011 m. 

Rodiklis 2009 m. 2010 m. 2011 m. 
Surinkta/ susidarė komunalinių atliekų, tūkst.. tonų 1205 1253 1315 
Pašalinta sąvartyne komunalinių atliekų, tūkst. tonų 1092,78 1078,71 1033,58 
Pašalinta sąvartyne, proc. nuo surinkto kiekio 90,65 86,12 77,22 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra. 

 
Vertinant tik mišrias komunalines atliekas (20 kodas), matyti (33 lentelė), kad 2013 m., lyginant su 
2012 m., į regioninius sąvartynus pateko maždaug penktadaliu mažiau atliekų (didžiausias pokytis 
nustatytas Klaipėdos regione, kur 2013 m. pradėjo veikti atliekų deginimo gamykla). Vertinant 
absoliučiais skaičiais, 2013 m. į sąvartynus pateko 186636 tonų mišrių komunalinių atliekų mažiau 
(maždaug tiek, kiek per metus pašalinama Kauno regione).  
 
33 lentelė. Sąvartynuose pašalintų mišrių KA (20 kodas) ir komunalinių BSA kiekio pokytis 
2012-2013 m. 

 
2012 m. 2013 m. Pokytis lyginant su 2012 m. 

Regionas 

Bendras 
pašalintų KA 
kiekis, t 

Pašalintų 
komunalinių 
BSA grynasis 
kiekis, t 

Bendras 
pašalintų KA 
kiekis, t 

Pašalintų 
komunalinių 
BSA grynasis 
kiekis, t 

Bendrojo 
kiekio 

Grynojo 
kiekio 

Alytaus 57996,054 16327,658 40287,398 8504,193 -31% -48% 
Kauno (Lapės) 157240,510 75517,067 108759,060 48784,494 -31% -35% 
Kauno (Zabieliškis) 42310,660 18646,237 35923,130 9564,356 -15% -49% 
Klaipėdos 81102,190 31609,297 22450,350 10615,621 -72% -66% 
Marijampolės 57887,145 20430,917 35588,382 9287,809 -39% -55% 
Panevėžio 52775,720 29612,916 52459,680 20613,588 -1% -30% 
Šiaulių 107847,289 50465,962 92521,709 34635,829 -14% -31% 
Tauragės 33748,440 13911,319 24379,160 8290,585 -28% -40% 
Telšių 47838,250 24875,890 35929,380 13653,164 -25% -45% 
Utenos 32005,770 5015,655 32294,900 11728,195 1% 134% 
Vilniaus 207752,260 122226,531 211275,320 97634,505 2% -20% 
Iš viso 878504,288 408639,450 691868,469 273312,339 -21% -33% 
Iš viso be Klaipėdos 797402,098 377030,152 669418,119 262696,719 -16% -30% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal regioniniuose sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo 
ataskaitų duomenis. 

4.5 REZULTATYVUMO VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

 Atlikta Priemonės įgyvendinimo rezultatyvumo analizė apima suplanuotų ir faktinių 
Priemonės fizinių ir finansinių rodiklių palyginimą (kiekybinė analizė) ir galimos Priemonės 
įgyvendinimo rezultatų įtakos atliekų tvarkymo tikslų ir užduočių įgyvendinimui įvertinimą 
(kiekybinė ir kokybinė analizė). 

 Projektų įgyvendinimo sparta. Priemonės įgyvendinimo rezultatyvumo analizė atskleidžia 
didelius įgyvendinimo spartos skirtumus projektų grupių lygiu: ATSS projektams išmokėta 
apie 89 proc. skirto finansavimo, o BSA projektams – tik apie 17 proc. Šiuos skirtumus nulėmė 
projektų pobūdis ir pasirengimas juos įgyvendinti tiek valstybės, tiek atskirų regionų lygiu. 
2007-2013 m. ATSS projektai savo esme yra ISPA ir 2004-2006 m. Sanglaudos fondo lėšomis 
finansuotų projektų tęsinys, o BSA projektai yra nauji, tiek projektų vykdytojams, tiek 
administruojančioms institucijoms trūksta žinių ir patirties tokiems projektams rengti ir 
įgyvendinti. Aiškios strategijos dėl biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo valstybės mastu 
nebuvimas ir šio fakto nulemta vėlyva BSA projektų įgyvendinimo pradžia, sunkumai vykdant 
viešuosius pirkimus, kuriuos, visų pirma, lėmė patirties ir žinių stoka, apsunkino BSA projektų 
rengimą ir įgyvendinimą. Projektų fizinių rodiklių pasiekimas atitinka finansinę pažangą (26 
lentelė): pažanga įgyvendinant ATSS projektų produkto rodiklius yra ženkliai didesnė, nei BSA 
projektų atveju. Tai lemia tiek projektų įgyvendinimo spartos skirtumai, tiek taikomų rodiklių 
pobūdis. 
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 Priemonės įtaka atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimui. Pagal Priemonę finansuoti 
projektai (ypač BSA projektai) ypač turėjo prisidėti prie VSATP nustatytų tikslų ir atliekų 
tvarkymo užduočių įgyvendinimo, tokių kaip: 1) sąvartynuose šalinamų komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimas; 2) privalomas atliekų apdorojimas prieš 
šalinimą; 3) sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekio mažinimas.  

 Sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių kiekio mažinimas. Nepaisant to, 
kad atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai dar tik pradedami statyti, 
Priemonei nustatytas rezultato rodiklis, susijęs su komunalinių BSA šalinimo mažinimu, yra 
vykdomas. Pagal regioniniuose nepavojingų atliekų šalinimo sąvartynuose pašalintų 
komunalinių BSA kiekio vertinimo ataskaitas 2013 m. buvo pašalinta apie 273,3 tūkst. tonų 
komunalinių BSA, o nustatytas didžiausias leistinas šalinti kiekis pagal VSATP buvo 362,6 
tūkst. tonų. Tai sudaro 36 proc. 2000 m. susidariusio komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
kiekio ir praktiškai reiškia, kad Lietuva jau beveik įvykdė 2020 m. komunalinių BSA šalinimo 
užduotį (didžiausias leistinas šalinti kiekis 2020 m. pagal VATP yra 268,1 tūkst. tonų). Užduotis 
įvykdyta ir daugelyje atliekų tvarkymo regionų. Dėl ataskaitoje nurodytų regioniniuose 
nepavojingų atliekų šalinimo sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo 
metodikos trūkumo, specifinės renkamų duomenų paskirties (atsiskaitymas už komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų šalinimo mažinimo užduoties įgyvendinimą) ir duomenų apie 
rūšiavimo linijose perrūšiuotų mišrių komunalinių atliekų kiekį trūkumo, nėra galimybės 
įvertinti, ar statomų MBA įrenginių pajėgumai didelius optimaliai išnaudojami. Svarbu 
pažymėti, kad statomi MBA įrenginiai svarbūs ne tik komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
šalinimo mažinimo užduoties įgyvendinimui, bet ir komunalinių atliekų perdirbimo ir (arba) 
kitokio naudojimo užduočių įgyvendinimui (kompostavimas, komunalinių atliekų kuro 
paruošimas ir pan.). 

 Sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekio mažinimas. Regioniniuose 
nepavojingų atliekų šalinimo sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo 
ataskaitų duomenys rodo, kad 2013 m., lyginant su 2012 m., į sąvartynus pateko 1/5 mažiau 
mišrių komunalinių atliekų. Labiausiai šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekis sumažėjo 
Klaipėdos regione, kur 2013 m. buvo pašalinta 2/3 mažiau mišrių komunalinių atliekų nei 
2012 m. (tokį rezultatą pirmiausiai lėmė tai, kad 2013 m. Klaipėdos regione pradėjo veikti 
atliekų deginimo gamykla). Kituose regionuose mišrių komunalinių atliekų kiekio sumažėjimą 
galėjo lemti netinkama atliekų apskaita (vertinant komunalinių atliekų kiekį neįvertinamos 
rūšiavimo linijose apdorotos atliekos, kadangi jos apskaitomos 19, o ne 20 kodu).  

 Privalomas atliekų apdorojimas prieš šalinimą. Atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo 
įrenginiai svarbūs įgyvendinant VSATP nustatytą užduotį ne vėliau kaip nuo 2013 m. užtikrinti, 
kad sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos, t. y. išrūšiavus likusios, netinkamos perdirbti 
ar kitaip naudoti, atliekos. Vėluojant šių įrenginių statybos projektų įgyvendinimui (pagal 
VSATP šie įrenginiai turėjo tūri pastatyti iki 2010 m.) sąvartynuose vis šalinamos neapdorotos 
komunalinės atliekos, kadangi ne visuose regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose 
veikia atliekų rūšiavimo linijos, be to, esami atliekų rūšiavimo pajėgumai yra nepakankami 
visam komunalinių atliekų srautui perrūšiuoti ar kitaip apdoroti. Atliekų rūšiavimo linijos 
veikia 8 iš 11 sąvartynų (veikiančių rūšiavimo linijų neturėjo Kauno Lapių, Panevėžio ir Šiaulių 
regioniniai sąvartynai), 2013 m. pradžioje veikusių 8 rūšiavimo linijų pajėgumai sudarė tik 
apie 1/5 visų į sąvartynus patenkančių atliekų (apie 200 tūkst. tonų). Pastačius visus 
numatytus atliekų mechaninio apdorojimo įrenginius būtų sukurti beveik 5 kartus didesni 
atliekų mechaninio apdorojimo pajėgumai (bendras projektinis atliekų mechaninio 
apdorojimo įrenginių pajėgumas – 927372 tonos per metus). Atsižvelgiant į vidutinį metinį 
sąvartynuose pašalintų mišrių komunalinių atliekų kiekį 2012-2013 m., nepakankami atliekų 
mechaninio apdorojimo pajėgumai numatyti Kauno (Zabieliškio) ir Šiaulių regioniniuose 
sąvartynuose, taip pat Tauragės regione, kur numatytas tik biologinis atliekų apdorojimas. 
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5 2007-2013 M. ATLIEKŲ TVARKYMUI SKIRTOS ES PARAMOS 
EFEKTYVUMO VERTINIMAS  

Šiame ataskaitos skyriuje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

 (3.1 klausimas) Ar nustatyti rodikliai pasiekti optimaliomis sąnaudomis?  
 (3.2 klausimas) Koks projektų įgyvendinimo poveikis gyventojų mokamiems mokesčiams už 

komunalinių atliekų tvarkymą? 
 
Efektyvumo vertinimo tikslas – nustatyti ar 2007-2013 metų SSVP priemonės „Atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimas“ lėšomis finansuojami projektai buvo įgyvendinti optimaliomis sąnaudomis. 
Analizė atliekama regionų ir (arba) projektų lygiu. Siekiant šio tikslo visiems šalies regionams, 
kuriuose įgyvendinami pagal Priemonę finansuoti projektai, atliekama projektų vienetų kainų 
palyginamoji analizė. Siekiant įvertinti BSA projektų įtaką atliekų tvarkymo kaštams papildomai 
analizuojama projektų įtaka vienos tonos atliekų tvarkymo kainai. 
 
Efektyvumo vertinimui atrinkti 28 pagal Priemonę finansuoti projektai (neįtrauktas projektas 
„Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“90). 3 priede pristatomi efektyvumo vertinimui atrinkti 
projektai ir bendri juos charakterizuojantys duomenys. Siekiant užtikrinti efektyvumo vertinimo 
rezultatų palyginamumą, atskirai nagrinėjami: 
 

1. Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektai (ATSS projektai, 18 projektų); 
2. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektai (BSA projektai, 10 projektų). 

 
Vertinant ES paramos panaudojimo efektyvumą taip pat atliktas kaštų-naudos analizės (finansinės 
dalies) įvertinimas atrinktiems BSA projektams, analizės rezultatus lyginant su šių projektų ex ante 
analizės metu gautais rezultatais. Atsižvelgiant į užsakovo siūlymą, kaštų-naudos analizės įvertinimas 
atliktas šiems trims projektams:  
 

1. Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008 „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos plėtra“ (toliau – Kauno MBA projektas); 

2. Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006 „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos plėtra“ (toliau - Utenos MBA projektas); 

3. Projektas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-007 „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos plėtra (toliau – Tauragės projektas). 

 
Analizės metu vertinama kiekvieno projekto veiklų įgyvendinimo grafiko laikymasis, suplanuoto 
biudžeto laikymasis, projekto fizinių ir finansinių rodiklių pasiekimas. Atliekant kaštų-naudos analizės 
įvertinimą nustatyta, ar buvo pasirinktas nepriekaištingas prognozės modelis, tinkamas priimti 
investicinį sprendimą. Šis metodas leidžia ne tik nustatyti veiksnius, kurie lėmė kaštų-naudos analizės 
rezultatų skirtumus, bet ir suprasti nukrypimų priežastis.  
 
Finansinės analizės metu atliktas galimybių studijose (investiciniuose projektuose) pateiktų kaštų-
naudos analizių kokybinis įvertinimas leis ateityje patobulinti reikalavimus šių dokumentų rengimui, 
atsakyti į klausimą, ką reikėtų patobulinti, kad naujajame programavimo laikotarpyje būtų išvengta 
klaidų, kad numatyti projektai vyktų sklandžiai ir neatsiliktų nuo numatyto įgyvendinimo grafiko.  
 
  

                                                 
90 Efektyvumo vertinimas atliekamas tarpusavyje lyginant panašių projektų rodiklius. Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo 
projektas yra unikalus ir jo nėra su kuo palyginti.  
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Efektyvumo vertinimo problemos: 
 

1. Projektų finansavimo ir administravimo sutartyse ir paraiškose trūksta projektą 
identifikuojančių, labiau apibrėžiančių duomenų (investicijų pasiskirstymo tarp atskirų 
objektų, įrengiamų aikštelių pajėgumų, uždarytų sąvartynų tūrio ir/ ar ploto, sutvarkytų 
atliekų kiekio ir t. t.). 

2. BSA projektų galimybių studijose pateikiamos skirtingais metodais nustatytos projektų 
prielaidos (komunalinių atliekų kiekiai, antrinių žaliavų kiekiai, jų supirkimo kainos ir kt.), 
kurios skirtingais atvejais verčia abejoti jų nustatymo tikslumu, trūksta jų pagrindimo. 

3. Kai kuriose BSA projektų galimybių studijose ir jų prieduose duomenys pateikiami neišsamiai 
(atliekų srautai pateikiami vieneriems metams, nepateikiami kai kurie svarbūs finansiniai 
duomenys).  

4. Atliekant BSA projektų grynųjų pajamų perskaičiavimus, iš pareiškėjų nebuvo reikalaujama iš 
naujo įvertinti projektų gyvybingumą bei gyventojų gebėjimą apmokėti išaugusias išlaidas už 
KA tvarkymą. Dėl šios priežasties kaštų-naudos analizės vertinimo metu, neturint parengtų 
skaičiavimų, projektų gyvybingumo ir gyventojų gebėjimo mokėti už KA vertinimas atliktas 
ekspertiniu būdu. 

5.1 PROJEKTŲ VIENETO KAINOS ANALIZĖ 

Projektų vieneto kainos analizės metodas taikomas siekiant apskaičiuoti, tarp to paties tipo projektų 
palyginti investicijas su pasiektais (numatytais pasiekti) rezultatais ir nustatyti skirtumų priežastis. 
Projektų vieneto kainos analizė priklausomai nuo projektų ir jų veiklų atliekama vadovaujantis šiomis 
prielaidomis: 
 

 Vertinamos visos projekto investicijos (bendras projekto biudžetas), statybai bei įrengimui 
skirtos investicijos;  

 Vertinama vidutinė investicijų, tenkančių 1 tonai tvarkomų atliekų (arba gyventojų skaičiui, 
arba sumažėjusiam sąvartyne šalinamų atliekų kiekiui), vertė, kiti efektyvumo rodikliai. 

 
Siekiant tinkamai įvertinti projektų efektyvumą būtini galutinių sprendimų, susijusių su vykdomų 
projektų investicijomis ir sąnaudomis, duomenys, todėl vertinant atsižvelgiama į faktines projektų 
vertes po įvykusių viešųjų pirkimų. Jei galutiniai sprendimai nepriimti arba duomenys apie šiuos 
sprendimus nėra prieinami, atsižvelgiama į galimybių studijose, paraiškose, projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse pateiktą informaciją. 
 
Palyginamoji analizė atlikta visiems atliekų tvarkymo regionams, kuriuose įgyvendinami pagal 
Priemonę finansuoti projektai. Šiuo metu baigti įgyvendinti 10 projektų (iš 28), todėl neužbaigtiems 
projektams skaičiavimuose naudojamas toks investicijų dydis, koks yra pagal galiojančias projektų 
finansavimo ir administravimo sutartis. 

5.1.1 ATSS projektų vienetų kainos analizė 

Vertinimo metu analizuojami duomenys apie atskirus ATSS projektų komponentus (atskiroms 
projektų veikloms tenkančią projekto išlaidų dalį, pavyzdžiui, DGASA statybos ir įrengimo sąnaudos, 
ŽAKA įrengimo sąnaudos atskiruose regionuose). Dėl duomenų apie uždarytus sąvartynus trūkumo 
sąvartynų įrengimo projektų veiklų vienetų kainos rodikliai nebuvo analizuojami, tačiau buvo atlikta 
ATSS projektų vienetų kainos analizė, kurioje kompleksiškai vertinami visi ATSS projektai ir jų veiklos.  
 
Pagrindiniai ATSS projektų tikslai yra sukurti specifinių (didelių gabaritų, statybinių) atliekų 
surinkimo infrastruktūrą (VSATP nustatyti papildomi reikalavimai), žaliųjų atliekų surinkimo ir 
kompostavimo infrastruktūrą ir uždaryti visus senus, aplinkos apsaugos reikalavimų neatitinkančius 
sąvartynus (šiukšlynus). 
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VSATP nustatyta, kad savivaldybės turi užtikrinti, kad būtų įrengta ne mažiau kaip viena didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 50 tūkst. gyventojų. Siekiant įvertinti šių aikštelių kiekį regionuose 
žemiau esančioje lentelėje įvertinamas gyventojų skaičius, tenkantis ES lėšomis įrengtoms aikštelėms. 
 
34 lentelė. Regionuose įrengtų DGASA skaičiaus vertinimas  

Regionas 2000-2006 m. 
lėšomis įrengtos 
DGASA 

2007 -2013 m. 
lėšomis įrengtos 
DGASA 

Iš viso įrengta 
DGASA 

Gyventojų 
skaičius regione 
2013 m. 

1 aikštelei 
tenkantis 
gyventojų 
skaičius 

Alytus 5 11 16 184492 11531 
Kaunas 6 5 9 556630 50603 
Klaipėda 0 10 10 330350 33035 
Marijampolė 5 0 5 155276 31055 
Panevėžys 5 3 8 240571 30071 
Šiauliai 0 8 8 288170 36021 
Tauragė 4 0 4 105509 26377 
Telšiai 4 0 4 146646 36662 
Utena 6 0 6 144182 24030 
Vilnius 2 16 18 806356 44798 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal projektų duomenis. 

 
Pastebėtina, kad Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos regionuose Priemonės lėšomis nebuvo 
įrengta nei viena didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kadangi 2000–2006 m. laikotarpiu ES 
paramos lėšomis įrengtų aikštelių skaičius tenkina VSATP nustatytus uždavinius. Daugiausiai didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikštelių vertinant aikštelei tenkantį gyventojų skaičių ES paramos lėšomis 
bus įrengta Alytaus regione. 
 
Vertinant projektų, kurių metu buvo įrengta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių 
infrastruktūra, vieneto kainos rodiklį daroma prielaida, kad pagrindinis šių projektų tikslas – 
regionuose sukurti tinkamą infrastruktūrą t. y. tam tikrus pajėgumus specifinių atliekų (didžiųjų, 
statybinių) šalinimui, siekiant atskirti šias atliekas nuo bendro mišrių komunalinių atliekų srauto. 
Todėl kainos vertinimui pasirinktas rodiklis – DGASA statybai ir įrengimui skirtų projekto investicijų 
(skirtų regionui) ir sukurtos atliekų šalinimo infrastruktūros (aikštelių) skaičiaus santykis.  
 
35 lentelė. Bendros DGASA statybos ir įrengimo sąnaudos ir vidutinės sąnaudos tenkančios 1 
infrastruktūros vienetui 2007 -2013 m. 

Regionas 
Statybos ir įrengimo sąnaudos skirtos DGASA 

įrengimui regione, Lt 
DGASA statybos ir įrengimo sąnaudos 

tenkančios 1 infrastruktūros vienetui, Lt/vnt. 
Alytus 8,973,078  815,734  

Kaunas 2,330,689  466,138  

Klaipėda 8,501,712  850,171  

Marijampolė  -   -  

Panevėžys 3,104,716  1,034,906  

Šiauliai 8,220,411  1,027,551  

Tauragė  -   -  

Telšiai  -   -  

Utena  -   -  

Vilnius 20,914,825  1,307,177 
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17 pav. DGASA statybos ir įrengimo sąnaudos tenkančios vienam infrastruktūros vienetui 2007 
– 2013 m. Lt/ vnt. 

 
Įvertinus vienos DGASA statybos ir įrengimo kainą visuose regionuose matyti, kad brangiausiai vienos 
DGASA aikštelės įrengimas kainavo Vilniaus, o mažiausiai – Kauno regionuose.  
 
Siekiant sukurti biologiškai skaidžių atliekų surinkimo ir apdorojimo sistemą ir tokiu būdu įgyvendinti 
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo užduotis 2007–2013 m. regionuose buvo įrengtos žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelės. Vertinant šių aikštelių vieneto kainą daroma prielaida, kad didžiausia dalis 
investicijų skirta veikloms, kurių sąnaudos priklauso nuo aikštelių ploto - aikštelių asfaltavimo, 
inžinerinių tinklų išvedžiojimo, aptvėrimo veikloms, todėl pasirinktas vertinimo rodiklis – aikštelių 
ploto ir statybos bei įrengimo sąnaudų santykis. 
 
36 lentelė. Regionuose įrengtų ŽAKA vienetų kainos nustatymas 

Regionas Statybos ir įrengimo 
sąnaudos skirtos ŽAKA 

įrengimui regione, Lt 
ŽAKA plotas, m2 

ŽAKA statybos ir įrengimo 
sąnaudų ir įrengtų aikštelių 

ploto santykis, Lt/m2 
Alytus 12.110.799,27 34738 348.63  
Kaunas 8.460.311,00 30140 280.70  
Klaipėda 6.757.416,75 34909 193.57  
Marijampolė 9.591.557,61 33600 285.46  
Panevėžys  995.336,19 6000 165.89  
Šiauliai  7.773.410,83 23264 334.14  
Tauragė  3.244.489,52 14491 223.90  

Telšiai  3.761.736,60 7808 481.78  
Utena  4.579.910,40 29340 156.10  
Vilnius  9.567.251,58 N/D N/D 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal projektų duomenis. 

 
18 pav. ŽAKA statybos ir įrengimo sąnaudų bei aikštelių ploto santykis, Lt/m2 

 
Įvertinus ŽAKA statybos ir įrengimo kainą matyti, kad brangiausiai ŽAKA aikštelių įrengimas kainavo 
Telšių regione, o mažiausiai – Utenos regione. 
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Investicijų, skirtų DGASA ir ŽAKA įrengimui, skirtumas skirtinguose regionuose gali būti nulemtas dėl 
skirtingo įrengiamų aikštelių asfaltuojamo ploto, kadangi didžiąją dalį aikštelių investicijų sudaro 
aikštelių asfaltavimas (aikštelės įrengimas). Tačiau net ir siekiant palyginti aikštelių plotus nėra 
visiškai aišku, koks vienos aikštelės plotas yra optimalus ir kaip šis plotas nustatytas planuojant 
DGASA, ŽAKA įrengimą. 
 
Toliau analizuojami visų 2007-2013 m. įgyvendintų ATSS projektų rodikliai: sukurta/ sutvarkyta 
atliekų tvarkymo infrastruktūra (DGASA bei ŽAKA), projektų investicijos (bendra projektų vertė be 
sąvartynų uždarymui skirtų investicijų) ir atliekų tvarkymo infrastruktūros išlaidų dalis, tenkanti 
vienam gyventojui. Į palyginamuosius skaičiavimus netraukiamos lėšos investuotos siekiant uždaryti 
aplinkos apsaugos reikalavimų neatitikusius sąvartynus, kadangi šių sąvartynų buvimas (nebuvimas) 
buvo nulemtas kitų subjektyvių veiksnių. 
 
19 pav. 2007 -2013 m. finansavimo periodo lėšomis įgyvendintų DGASA bei ŽAKA įrengimo 
projektų metu sukurta infrastruktūra ir investicijos. 

  
 
Vertinant projektų išlaidų optimalumą analizuojama ATSS projektų investicijų suma (be investicijų, 
tenkančių sąvartynų uždarymams), tenkanti vienam regiono gyventojui. Kadangi kai kurios mišrių 
projektų minkštosios (projektavimo, viešinimo) investicijos pagal veiklas skaidomos nebuvo, 
pateikiami apytiksliai skaičiavimai. 
 
37 lentelė. ATSS projektų investicijų tenkančių vienam gyventojui palyginimas 

Regionas (ATSS projektų 
skaičius) 

Bendra projektų vertė, Lt 
Regiono gyventojų 
skaičius 2013 m. 

Investicijų dydis vienam 
gyventojui, Lt/gyv. 

Alytaus (4 projektai)  21.753.731  184.492  117,91  
Kauno (1 projektas)  11.008.000  556.630  19,78  
Klaipėdos (1 projektas)  15.577.193  330.350  47,15  
Marijampolės (2 projektai)  9.376.818  155.276  60,39  
Panevėžio (2 projektai)  4.275.108  240.571  17,77  
Šiaulių (3 projektai)  16.132.000  288.170  55,98  
Tauragės (2 projektai)  3.352.490  105.509  31,77  
Telšių (1 projektas)  3.857.108  146.646  26,30  
Utenos (1 projektas)  4.827.169  144.182  33,48  
Vilniaus (1 projektas)  30.806.013  806.356  38,20  
Iš viso/ vidurkis  120.965.629   2.958.182   40,89  

Šaltinis: sudaryta autorių pagal projektų duomenis, Statistikos departamento duomenis. 

 
2007-2013 m. lėšomis finansuotų ATSS projektų investicijos vienam gyventojui didžiausios Alytaus ir 
Marijampolės regionuose. Šiuose regionuose, siekiant sukurti didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų 
surinkimo ir kompostavimo infrastruktūrą, buvo skirta sąlyginai daugiau lėšų nei kituose regionuose.  
 
Kadangi 2007–2013 m. lėšomis finansuojami ATSS projektai yra tęstiniai, skirti pabaigti įrengti esamą 
infrastruktūrą arba ją išplėsti, toliau analizuojami bendri 2000–2006 m. bei 2007-2013 m. 
finansavimo periodų rodikliai. Apskaičiuojant rodiklius, dėl duomenų apie investicijų pasiskirstymą 
trūkumo, neatskiriamos kitos lėšos (skirtos regioniniams sąvartynams įrengti), todėl žemiau 
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pateiktoje lentelėje pateiktos 2000–2013 m. įgyvendintų ATSS projektų vertės (neįtrauktos BSA 
projektų vertės), tenkančios vienam gyventojui. 
 
38 lentelė. Bendrų ATSS projektų investicijų tenkančių vienam gyventojui palyginimas 

Regionas Projektams išmokėtos 
lėšos 2000-2006 m., Lt 

Bendra 2007 -2013 
m. projektų vertė 

Iš viso 2000-2013 
m. 

Investicijų dydis vienam 
gyventojui, Lt/gyv. 

Alytus 22,068,573 48,793,585 70,862,158 384.09 
Kaunas 84,219,267 11,008,000 95,227,267 171.08 
Klaipėda 49,168,459 17,732,189 66,900,648 202.51 
Marijampolė 47,802,595 46,475,997 94,278,592 607.17 
Panevėžys 66,089,526 19,205,176 85,294,702 354.55 
Šiauliai 34,679,277 45,420,344 80,099,621 277.96 
Tauragė 24,665,741 16,349,827 41,015,568 388.74 
Telšiai 35,584,084 5,594,165 41,178,249 280.80 
Utena 59,706,826 6,001,605 65,708,431 455.73 
Vilnius 81,733,831 37,968,860 119,702,691 148.45 
Iš viso/ vidurkis 505,718,179 254,549,748 760,267,927 257.01 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal projektų duomenis. 

 
20 pav. Bendras įgyvendinamų projektų lėšų dydis vienam gyventojui 

 

 
 
Remiantis atliktais apskaičiavimais galima teigti, kad mažiausiai lėšų įgyvendinant 2000-2013 m. ATSS 
projektus (atliekų surinkimo, šalinimo infrastruktūros įrengimo, sąvartynų uždarymo), kurių apimtys 
buvo numatytos pagal regionų poreikius, vienam gyventojui skirta Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos 
regionams. Dėl šiuose regionuose vyraujančio masto efekto Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose 
įgyvendinami projektai yra efektyviausi. Mažiausiai efektyviai šie projektai įgyvendinami 
Marijampolės ir Utenos regionuose. 

5.1.2 BSA projektų vienetų kainos analizė 

Pagrindinis BSA projektų tikslas – sukurti tinkamą komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, 
kurios dėka būtų galima įgyvendinti VSATP iškeltus komunalinių atliekų tvarkymo uždavinius ir 
atitikti atliekų tvarkymą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus. Atsižvelgiant į 
projektų tikslus bei esmines projektų savybes, suformuoti šie BSA projektų vienetų kainos vertinimo 
rodikliai: 
 

1. Investicijų ir atliekų susikaupimo normų vienam regiono gyventojui palyginimas; 
2. Bendros projekto finansinės naštos efektyvumas; 
3. Projektų poveikis „vartų“ mokesčiui. 
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Svarbu suprasti, kad nustatyti rodikliai negali būti vertinami kompleksiškai ir vienareikšmiškai, 
kadangi jie dėl faktinių duomenų trūkumo yra apytiksliai ir neapima kitų svarbių aspektų (konkretaus 
regiono situacijos, strateginių ilgalaikės perspektyvos sprendimų, masto efekto, technologinių 
projekto sprendimų ir viešųjų pirkimų niuansų).  
 
Siekiant teisingo rodiklių reikšmių vertinimo, tikslinga įgyvendinamus projektus suskirstyti į keletą 
grupių: 
 

 BSA projektai, kurių sprendimai skirti tik 2013 m. (2016 m.)91 nustatytų uždavinių 
įgyvendinimui (nenumatyti sprendimai ilgalaikėje perspektyvoje): Šiauliai, Tauragė. 

 BSA projektai, kurie dėl savo apimties, tikėtina, yra veikiami masto efekto: Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos. 

 BSA projektai, kurie yra unikalūs dėl regione vyraujančios situacijos: Klaipėdos. 
 Kiti BSA projektai. 

 
Tauragės ir Šiaulių regionuose įgyvendinami projektai išsiskiria savo sprendimais tuo, kad jie iš esmės 
yra skirti VSATP nustatytų pirminių uždavinių92 įgyvendinimui, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje, 
siekiant įgyvendinti ateityje numatytus uždavinius, šiuose regionuose prireiks papildomų investicijų: 
 

 Šiaulių regione įgyvendinamo BSA projekto apimtis numato tik pusės (apie 50 tūkst. tonų) 
surenkamų mišrių komunalinių atliekų apdorojimą, todėl tikėtina, kad šis sprendimas 
nesugebės įgyvendinti 2020 m. numatytų uždavinių93. Toks sprendimas Šiaulių regione buvo 
pasirinktas dėl nuosavų lėšų, skirtų projekto finansavimui, trūkumo.  

 Tauragės regione vykdomo BSA projekto sprendimas pakito iš esmės dėl to, kad viešųjų 
pirkimų konkurso metu siūlytos paslaugų kainos smarkiai viršijo preliminariai nustatytą 
projekto biudžetą ir MBA statybos buvo atsisakyta. Dėl šios priežasties Tauragės regione buvo 
pasirinktas kitoks nei pirminėje galimybių studijoje numatytas sprendimas, kurio tiksli 
diegimo nauda apima pusės susidarančių komunalinių atliekų sutvarkymą kitokiu būdu nei 
šalinimu sąvartyne (šalinamų atliekų kiekis mažinamas surenkant biologiškai skaidžias 
atliekas ir antrines žaliavas, kompostuojant žaliąsias atliekas, dalį KA išvežant deginti). Šiame 
regione priimtas sprendimas neapima tolimesnių nei 2020 m. uždavinių įgyvendinimo. 

 
Įgyvendinami Tauragės ir Šiaulių regionų projektai turėtų įgyvendinti VATP nustatytus 2016 m. 
uždavinius, tačiau tikėtina, kad 2020 m. uždaviniams įgyvendinti prireiks papildomų investicijų. 
Vilniaus, Kauno ir iš dalies Klaipėdos regionai iš kitų išsiskiria kaip dideli regionai, kuriuose 
sutvarkomas iki kelių kartų didesnis komunalinių atliekų kiekis nei likusiuose regionuose. Šiuose 
regionuose numatyti atliekų tvarkymo sistemos plėtros sprendimai iš esmės tūrėtų būti veikiami 
masto efekto – tikslo vienetui pasiekti turėtų būti reikalingi santykinai mažesni investiciniai kaštai. 
Klaipėdos regione priimtas sprendimas, sąlygotas neseniai regione pradėjusios veikti komunalinių 
atliekų deginimo gamyklos veiklos. Dėl susidariusios situacijos Klaipėdos regione pasirinktas 
sprendimas reikalauja kur kas mažesnių investicijų lyginant su kitais projektais, nes dėl netoliese 
esančios deginimo gamyklos pasirinktas tik mechaninio atliekų apdorojimo sprendimas – buvo 
atsisakyta biologinio atliekų apdorojimo. 
  

                                                 
91 Pagal 2014-2020 m. VSATP susidarančių komunalinių atliekų šalinimo sąvartyne uždavinius. 
92 VSATP 2007-2013 m. buvo nustatyta, kad 2013 m. sąvartynuose turi būti šalinama ne daugiau kaip 50 proc. susidarančių 
komunalinių atliekų. 
93 VSATP 2007-2013 m. buvo nustatyti 2020 m. biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartyne uždaviniai (sąvartyne turi 
būti šalinama ne daugiau, kaip 35 proc. 2000 m. sąvartyne pašalintų biologiškai skaidžių atliekų). 
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5.1.2.1 Pirmasis rodiklis – investicijų dydis vienam gyventojui 

Rengiamos infrastruktūros investiciniai kaštai priklauso nuo projekte numatytų darbų apimties, 
pasirinktų technologijų ir jų pajėgumų, tuo tarpu numatyti technologiniai sprendimai turėtų būti skirti 
tam tikro atliekų kiekio, susidarančio regione, apdorojimui. Kadangi susidarančiam komunalinių 
atliekų kiekiui didžiausią įtaką daro regione gyvenančių gyventojų skaičius, šiuo rodikliu siekiama 
palyginti numatytų projektų apimtį pagal investicijas bei tvarkomų atliekų susikaupimo normą 
kiekvienam regiono gyventojui ir taip nustatyti ar numatytos projektų apimtys tarpusavyje yra 
adekvačios.  
 
Vertinant investicijų dydį vienam gyventojui įvertinama tai, kad atliekų tvarkymo regionuose 
gyventojų skaičius ne visur pasiskirstęs pagal priimtas regionų teritorijas: Prienų rajono ir Birštono 
savivaldybės priskiriamos Alytaus atliekų tvarkymo regionui, o ne Kauno regionui. 
 
Apskaičiuojant rodiklį, naudojami vidutiniai metiniai regionuose tvarkomų atliekų kiekiai. Tvarkomų 
atliekų kiekis nustatomas individualiai kiekvienam projektui pagal projekto ribas. Vertinant tvarkomų 
atliekų kiekį nevertinamos atliekos, surinktos DGASA, ŽAKA, antrinės žaliavos (jei to nenumato 
projektas). Šie kiekiai nustatyti remiantis galimybių studijų duomenimis. 
 
39 lentelė. BSA projektų investicijų ir tvarkomo atliekų kiekio, tenkančių vienam gyventojui, 
santykis 

Projektas 
Bendra projekto 
vertė, Lt 

Gyventojų 
skaičius 
regione 2013 
m. 

Regione 
tvarkomas KA 
kiekis, t 

KA susikaupimo 
norma, t/gyv. 

Investicijų dydis 
vienam 
gyventojui 
Lt/gyv. 

Alytaus 49,811,925 184,492 65,702 0.356 270 
Kauno 119,216,135 556,630 213,566 0.384 214 
Klaipėdos 37,980,000 330,350 161,441 0.489 115 
Marijampolės 37,086,858 155,276 69,582 0.448 239 
Panevėžio 38,279,932 240,571 86,471 0.359 159 
Šiaulių 24,387,588 288,170 99,093 0.344 85 
Tauragės 9,409,687 105,509 30,237 0.287 89 
Telšių 32,986,070 146,646 50,010 0.341 225 
Utenos 41,490,697 144,182 48,238 0.335 288 
Vilniaus 130,764,286 806,356 370,129 0.459 162 
Iš viso/ vidurkis 521,413,179 2,958,182 1,194,468 0.404 176 

Šaltinis: Projektų duomenys, Statistikos departamento duomenys, autorių skaičiavimo rezultatai. 

 
21 pav. BSA projektų investicijų ir tvarkomų atliekų susikaupimo normų, tenkančių vienam 
gyventojui, palyginimas. 
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Vertinant tvarkomų atliekų susikaupimo ir investicijų normas vienam gyventojui pastebima, kad 
Alytaus, Telšių bei Utenos regionuose į infrastruktūrą investuojama santykinai daugiau nei kituose 
regionuose, o Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės bei Vilniaus regionuose į sukuriamą infrastruktūrą 
investuojama palyginamai mažiau lėšų.  

5.1.2.2 Antrasis rodiklis – bendra projekto finansinė našta 

Efektyvumas apibrėžiamas kaip siekis mažiausiomis sąnaudomis pasiekti tam tikrą rezultatą ar tikslą. 
Vienas iš pagrindinių BSA projektų tikslų – sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. Antrasis 
analizuojamas rodiklis leis tarp regionų palyginti bendros projekto finansinės naštos efektą – atliekų 
kiekio šalinamo sąvartyne sumažėjimą kiekviename regione dėl įgyvendinamo projekto ir šio rezultato 
finansinę naštą.  
 
Bendra projekto finansinė našta –projekto pinigų srautas, kuris turi būti padengiamas pagrindiniu 
atliekų tvarkymo sistemos finansavimo šaltiniu – pajamomis iš įmokų už atliekų tvarkymą. Šiame 
pinigų sraute įvertinamos tiek projekto investicijos, eksploatavimo sąnaudos, tiek projekto pajamos (iš 
antrinių žaliavų pardavimo, biodujų ar pagamintos elektros energijos realizavimo).  
 
Bendros projekto finansinės naštos vertinimas apskaičiuojamas visam projekto vertinimo laikotarpiui 
naudojant šį algoritmą: 
 

∑        

 

   

 

 
kur: 
A – projekto investicijos; 
B – eksploatacinės bei kitos sąnaudos; 
C – projekto pajamos iš antrinių žaliavų, biodujų, elektros energijos realizavimo; 
m – projekto vertinimo laikotarpis. 
 
Vertinant bendrą projekto finansinę naštą, nevertinami kapitalo kaštai, kadangi laikomasi prielaidos, 
kad regioniniai atliekų tvarkymo centrai, kaip juridiniai subjektai, lėšas skolinasi panašiomis 
sąlygomis. Nustatant vidutinę metinę projekto finansinė naštą, bendra projekto finansinė našta 
dalinama iš investicijų naudojimo metų skaičiaus. Apskaičiuojant rodiklį remtasi galimybių studijų, 
grynųjų pajamų ataskaitų, paraiškų ir PFAS duomenimis. 
 
40 lentelė. Vidutinės bendros projekto naštos efektyvumas 

Regionas 
Vidutinė metinė projekto finansinė 
našta, Lt/metus 

Vidutinis regione 
sumažėjęs šalinamų 
atliekų kiekis, t/metus 

Bendra projekto finansinė 
našta, Lt/t 

Alytaus 8,073,044 56,511 143 
Kauno 3,078,394 89,146 35 
Klaipėdos 2,140,104 122,600 17 
Marijampolės 9,198,199 47,523 194 
Panevėžio 10,802,487 63,148 171 
Šiaulių 9,466,714 44,701 212 
Tauragės 705,831 15,156 47 
Telšių 4,888,112 41,905 117 
Utenos 3,775,052 29,136 130 
Vilniaus 29,073,248 165,408 176 
Iš viso / vidurkis 81,201,184 675,233 120 

Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal galimybių studijų, grynųjų pajamų ataskaitų duomenis. 

 
Žemiau esančiame paveiksle pateikiamas projektų išsidėstymas pagal efektyvumą. 
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22 pav. Projektų išsidėstymas pagal efektyvumą 

 

 
 
Remiantis atliktais skaičiavimais pastebima, kad efektyviausi projektai įgyvendinami Klaipėdos, Kauno 
regionuose. Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionuose įgyvendinami projektai nėra tokie 
efektyvūs – projekto tikslus pasiekia sukurdami daugiau kaštų. Tokie efektyvumo pasiskirstymo 
skirtumai atsiranda dėl anksčiau paminėtų faktorių – numatytų projektų tikslų, regiono specifikos, 
masto efekto. Gauti rezultatai priklauso nuo galimybių studijose pateiktų duomenų, kurių pagrindimas 
ne visada argumentuotas (pvz., Kauno regione, pagal galimybių studijoje pateikiamą informaciją, VM 
neturėtų augti, tačiau tai mažai tikėtina pagal analogiškų projektų rezultatus). 

5.1.2.3 Trečias rodiklis – BSA projektų poveikis „vartų“ mokesčiui  

Šiame skyriuje nagrinėjamas vidutinis „vartų“ mokesčio išaugimas dėl įgyvendinamų BSA projektų. 
„Vartų“ mokesčio išaugimo įvertinimui pasirinktas vidutinio sąnaudų išaugimo ir tvarkomų atliekų 
kiekio santykio rodiklis. 
 
Vidutinio sąnaudų išaugimo ir tvarkomų atliekų kiekio santykis – rodiklis, parodantis realųjį 
vidutinį vienos tonos atliekų tvarkymo kainos padidėjimą. Šis rodiklis leidžia tarpusavyje palyginti 
sąnaudų, reikalingų 1 tonos sutvarkymui, išaugimą. Rodiklis tiesiogiai siejasi su naštos gyventojui 
išaugimu. Vidutinio sąnaudų išaugimo vertinimo bazę sudaro anksčiau apskaičiuota bendra projekto 
finansinė našta.  
 
Pagrindinis vidutinio sąnaudų išaugimo vertinimo skirtumas – trumpesnis vertinimo laikotarpis. 
Vertinant vidutinį sąnaudų išaugimą, vertinimo laikotarpis prasideda tik nuo projektų investicijų 
pabaigos. Vertinant projekto sąnaudų išaugimą be ES paramos, iš bendros projekto finansinės naštos 
eliminuojama ES paramos dalis, kuria finansuojamas projektas. Apskaičiuojant rodiklius remtasi 
galimybių studijų, grynųjų pajamų ataskaitų, paraiškų ir PFAS duomenimis. 
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41 lentelė. Bendra projektų našta, tenkanti vienai tvarkomų atliekų tonai (su ir be ES paramos) 

Regionai 

Vidutinis 
metinis 
sąnaudų 
išaugimas be ES 
paramos lėšų, 
Lt/metus 

Vidutinis metinis 
sąnaudų 
išaugimas su ES 
paramos lėšomis, 
Lt/metus 

Vidutinis 
regione 
tvarkomas 
atliekų kiekis 

Bendros projekto 
naštos be ES 
paramos ir 
tvarkomų atliekų 
kiekio santykis 

Bendra projekto 
našta su ES 
parama ir 
tvarkomų atliekų 
kiekio santykis 

Alytaus 9,315,051 7,686,584 65,702 142 117 
Kauno 3,664,755 -1,158,637 213,566 17 -5 
Klaipėdos 2,445,833 984,359 161,441 15 6 
Marijampolės 10,613,306 9,400,851 69,582 153 135 
Panevėžio 11,882,736 10,255,839 86,471 137 119 
Šiaulių 10,819,101 9,895,046 99,093 109 100 
Tauragės 830,389 359,905 30,237 27 12 
Telšių 5,621,328 4,222,832 50,010 112 84 
Utenos 4,194,502 2,888,313 48,238 87 60 
Vilniaus 33,226,569 28,416,062 370,129 90 77 
Iš viso/vidurkis 92,613,571 72,951,154 1,194,468 78 61 

Šaltinis: autorių skaičiavimai pagal galimybių studijų, grynųjų pajamų ataskaitų duomenis. 

 
Analizė rodo, kad projektų sąnaudų išaugimas dėl įgyvendinamų projektų, su ir be ES paramos lėšų, 
skiriasi nežymiai – įgyvendinus šiuos projektus tik nuosavomis lėšomis bendra našta padidėtų 
vidutiniškai 28 proc. (lyginant su našta, kai projektai įgyvendinami su ES paramos lėšomis). Remiantis 
tuo galima teigti, kad ES finansavimas sudarė galimybę įgyvendinti šiuos projektus mažesniais kaštais 
ir taip neperžengti nustatytos maksimalios 1 proc. gyventojų išlaidų skirtų atliekų tvarkymui ribos. 
 
23 pav. Bendra projekto našta su ES parama ir be jos 

 
Vertinant atliekų tvarkymo kaštų išaugimą pastebima, kad labiausiai atliekų tvarkymas pabrangsta 
Panevėžio, Alytaus bei Marijampolės regionuose, mažiausiai – Klaipėdos ir Tauragės regionuose. Pagal 
Kauno RATC pateiktus apskaičiavimus, Kauno regione „vartų“ mokestis ne tik nepadidės, tačiau gali 
būti ir sumažintas. Tauragėje pasirinktas sprendimas yra pigesnis, tačiau nepasiekia ilgalaikių tikslų. 
Klaipėdos sprendimas pigesnis, kadangi biologiškai skaidžios atliekos jau apdorojamos deginimo 
gamykloje ir projekte numatyti tik mechaninio apdorojimo įrenginiai, kurių investicijos ir 
eksploatacinės sąnaudos yra mažesnės. 
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5.2 ATRINKTŲ BSA PROJEKTŲ KAŠTŲ NAUDOS ANALIZĖS ĮVERTINIMAS  

Gilesnei ex post kaštų-naudos analizei buvo atrinkti šie trys projektai: Kauno MBA projektas, Utenos 
MBA objektas ir Tauragės projektas.  
 
Svarbu pastebėti, kad, pagal 2010 m. pabaigoje pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo 
sutartis, iki 2013 m. pabaigos turėjo būti įsisavintos visų projektų investicijos, tačiau nei vienas BSA 
projektas Lietuvoje dar nėra įgyvendintas. Dėl šios priežasties analizės metu neįmanoma atlikti 
planuotų ir pasiektų galutinių rezultatų palyginimo. Todėl analizuojami šie parengtų kaštų-naudos 
analizių aspektai: 
 

 Lyginami pradiniai pasirinkti sprendimai, kurių įgyvendinimui 2010 m. pabaigoje buvo 
pasirašytos PFAS, ir šių sprendimų modifikacijos pagal PFAS pakeitimus 2013 m. pabaigai. 

 Vertinamas pateikiamų pagrindinių kaštų-naudos analizės rezultatų teisingumas pagrindinių 
metodinių dokumentų94 nuostatų laikymosi aspektu. Šiam tikslui parengtas finansinės analizės 
rezultatų perskaičiavimas, laikantis abiejų paminėtų dokumentų reikalavimų. Pateikiamas 
pagrindinių projektų rezultatų palyginimas (lyginant pradinius vertinimui pateiktų dokumentų 
rezultatus ir vertintojų gautus rezultatus, atlikus projektų kaštų-naudos skaičiavimus pagal 
aukščiau paminėtų dokumentų reikalavimus). 

 Pateikiamas projektų kaštų-naudos analizės rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai, galintys 
padėti ateityje išvengti galimų projektų įgyvendinimo problemų. 

 
Atsižvelgiant į tai, kad ekonominis kaštų-naudos analizės vertinimas visuose projektuose 2010 m. 
buvo atliktas vadovaujantis ta pačia metodika ir visi projektai ekonomiškai yra naudingi, o taip pat į 
tai, kad ekonominės analizės atnaujinimas nebuvo atliekamas (turimi tik 2010 m. galimybių studijų 
duomenys), ekonominio projektų vertinimo ex post vertinimas nebuvo atliekamas. Akivaizdu, kad, 
atsižvelgiant į panašius pasiekiamus aplinkosauginius rezultatus, visų projektų ekonominis 
naudingumas yra panašus. Žemiau pateikiamas finansinės kaštų-naudos analizės dalies įvertinimas. 

5.2.1 Projekto kaštų-naudos analizės esmė  

Pradiniai projektų finansiniai skaičiavimai buvo rengiami vadovaujantis BSA projektų finansavimo 
sąlygų aprašo reikalavimais. Finansinės analizės atliktos atsižvelgiant į tai, kad BSA projektai yra 
dalinai finansuojami ES struktūrinės paramos lėšomis ir vadovaujantis metodiniais Europos Komisijos 
ir LR Finansų ministerijos parengtais dokumentais (visi šie dokumentai kartu toliau vadinami 
Gairėmis): 
 

 Regioninės politikos Generalinio direktorato paskelbtu „Ekonominės naudos analizės atlikimo 
metodikos gairės“ vadovu (angl. Guidance On The Methodology For Carrying Out Cost-Benefit 
Analysis. Working Document No. 4);  

 Regioninės politikos Generalinio direktorato parengtu „Investicinių projektų kaštų-naudos 
analizės gairės“ vadovu (2008 m. liepos 16 d., angl. Guide To Cost-Benefit Analysis Of Investment 
Projects); 

 Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje išdėstytais reikalavimais, vadovaujantis Europos 
Komisijos parengtomis „Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos reglamento Nr. 
1083/2006 55 straipsniu: pajamas duodantys projektai“ (angl. Guidance note on Art. 55, 
Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects); 

 Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo 
vadovu. 

                                                 
94 Regioninės politikos Generalinio direktorato parengto „Investicinių projektų kaštų-naudos analizės gairės“ vadovo (2008 
m. liepos 16 d., angl. Guide To Cost-Benefit Analysis Of Investment Projects) ir Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje 
išdėstytų reikalavimų, vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis „Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos 
reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsniu: pajamas duodantys projektai“ (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation 
(EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects). 
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Projektų finansinės analizės tikslas 
 
Atliekant skaičiavimus numatomas įgyvendinti projektas vertinamas atskirai nuo kitos įmonės veiklos. 
 
Finansinės kiekvieno projekto analizės tikslas – parengti projekto pinigų srautų prognozę, siekiant 
įrodyti finansinį projekto gyvybingumą ir paskaičiuoti finansinius rodiklius (investicijoms ir kapitalui): 
 

 Finansinę vidinę grąžos normą (FVGN); 
 Finansinę grynąją dabartinę vertę (FGDV). 

 
Atliekant projekto finansinį vertinimą, naudojamas kaštų-naudos analizės (KNA) metodas, kurio esmė 
pristatoma paveiksle. 
 
24 pav. Finansinės analizės struktūra 

 

Šaltinis: Regioninės politikos Generalinio direktorato parengtu „Investicinių projektų kaštų-naudos analizės 
gairės“ vadovu (2008 m. liepos 16 d., angl. Guide To Cost-Benefit Analysis Of Investment Projects), 33 psl. 

 
Pagrindiniai VM skaičiavimų principai 
 
„Vartų mokestis“ (VM) – tai mokestis už komunalinių atliekų tvarkymą (Lt/toną), kuris sumokamas 
RATC už kiekvieną iš atliekų turėtojų surinktą ir perduotą tvarkyti KA toną. Nustatytas VM privalo 
padengti visas atitinkamo regiono atliekų tvarkymo sąnaudas, įgyvendinant atliekų tvarkymo 
funkcijas. Pasirenkant atliekų šalinimo sąvartyne VM nustatymo būdą, yra atsižvelgta į „teršėjas 
moka“, „visų sąnaudų padengimo“ ir „solidarumo“principus: 
 

 Principas „teršėjas moka“ teigia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas 
ir (arba) medžiagų ir gaminių, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas arba 
importuotojas.  

 „Visų sąnaudų padengimo“ principas nustato, kad mokėjimai už komunalinių atliekų tvarkymą 
turi padengti visas tiesiogines ir netiesiogines atliekų tvarkymo sąnaudas, tačiau visos 
gyventojų išlaidos komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymui neturėtų viršyti 1 proc. nuo jų 
vidutinių (disponuojamų) pajamų.  

 „Solidarumo“ principas teigia, kad vienos tonos komunalinių atliekų transportavimo iki 
sąvartyno išlaidos turi būti vienodos, nepriklausomai nuo to, kokioje regiono vietoje yra 
atliekų turėtojas.  

 
Projektuose vertinamas VM išaugimas dėl projekto. Pagal Gairių reikalavimus, atliekant finansinę 
analizę ir nustatant ES struktūrinės paramos dydį, privalo būti atsižvelgta į Grynųjų pajamų įvertinimą.  
 

1. Visos investicijos 

5. Finansinis gyvybingumas 
2. Visos veiklos išlaidos ir 

pajamos  

3. FVGN ir FGDV 
(investicijoms) 

6. FVGN ir FGDV (kapitalui) 4. Finansavimo šaltiniai 
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Finansinė diskonto norma, ataskaitinis laikotarpis ir projektų grupė pagal pajamų 
generavimą/negeneravimą 
 
Skaičiavimuose (visuose projektuose) naudojama Europos Komisijos rekomenduojama 5 % finansinė 
diskonto norma, kuri realiąja išraiška naudojama kaip orientacinė norma ES struktūrinės paramos 
bendrai finansuojamiems investiciniams projektams.  
 
Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis yra metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų, veiklos 
išlaidų ir veiklos pajamų prognozės, skaičius. Šis metų skaičius turi būti nustatomas atsižvelgiant į 
ekonomiškai naudingą projekto gyvavimo laikotarpį (sukurto turto naudingo tarnavimo laikotarpį). Jei 
įgyvendinant projektą numatomo sukurti turto (atskirų turto komponentų) naudingo tarnavimo 
laikotarpis skiriasi, rekomenduojama ataskaitinio laikotarpio trukmę nustatyti pagal turto, kuriam 
numatoma išleisti didžiąją dalį projekto lėšų, naudingo tarnavimo laikotarpį.  
 
Vandentiekio, kanalizacijos, vandens nuotekų valymo sistemų bei kitiems aplinkosaugos projektams 
bendrąja tvarka rekomenduojama taikyti 30 metų ataskaitinį laikotarpį95.  
 
Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinių projekto investicijų realus nusidėvėjimo laikas kai kuriuose 
projektuose yra trumpesnis, skaičiavimuose pasirinkti tokie ataskaitiniai laikotarpiai: 

1. Kauno MBA projektas – 24 metai, 
2. Utenos MBA projektas – 30 metų, 
3. Tauragės projektas – 22 metai (pradiniame variante - 24 metai).  

 
Visi skaičiavimai atlikti naudojant metus, skaičiuojamus nuo PFAS pasirašymo (pirmieji projekto metai 
– 2011 metai). Projektai priskiriami pajamas generuojančių projektų grupei ir dėl projekto gaunamas 
pajamas galima įvertinti iš anksto.  
 
Projekto finansinio gyvybingumo vertinimas 
 
Projekto finansinio gyvybingumo vertinimo tikslas yra nustatyti, ar projektas atskirai paėmus yra 
gyvybingas visu ataskaitiniu laikotarpiu t. y. ar akumuliuotas projekto pinigų srautas visais projekto 
metais yra teigiamas. Jei akumuliuotas pinigų srautas kažkuriuo laikotarpiu yra neigiamas, tai reikštų, 
jog tuo laikotarpiu įmonei reikės gauti išorinį finansavimą. Akumuliuotas pinigų srautas negali būti 
neigiamas vertinimo laikotarpio eigoje ar pabaigoje. 
 
Gyventojų mokumo vertinimas 
 
Projektai, be kitų reikalavimų, turi tenkinti PFAS nustatytą mokumo principo įgyvendinimą (Aprašo 2 
priedo 1.2.4 p.). Mokumo vertinimo kriterijai yra detalizuojami Stebėsenos komiteto 2010 m. vasario 
25 d. nutarimo 17.6.2. punkte: „Įgyvendinus projektą turi būti užtikrinamas atliekų tvarkymo paslaugų 
įperkamumas, t. y. paslaugos kaina įgyvendinus projektą turi būti ne didesnė kaip 1 % vidutinių 
šeimos pajamų, vertinant visas atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas ir pajamas, įskaitant ir apdorojant 
atliekas susidarančių produktų ar atliekų realizavimo ir sutvarkymo kainą“.  
 
Gyventojų mokumo (angl. affordability) analizė yra viena iš finansinės analizės sudėtinių dalių, 
parodanti ar nagrinėjamos projekto alternatyvos yra pasiekiamos gyventojų gebėjimo mokėti už 
teikiamas paslaugas prasme. Norint įvertinti gyventojų mokumą, nepakanka nagrinėti atskirai tik 
išlaidas-pajamas, susijusias tik su biologiškai skaidžių komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra, 
tačiau reikalinga nagrinėjamu laikotarpiu numatyti ir įtraukti visas regioninės KA tvarkymo sistemos 
išlaidas ir pajamas. Tokiu principu parengta mokumo analizė taip pat pagrindžia ir „sąnaudų 
padengimo“ principą, kadangi analizėje įvertinamos visos komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos ir 
pajamos, kurias turi padengti atliekų turėtojai.  

                                                 
95 Regioninės politikos Generalinio direktorato parengtu „Investicinių projektų kaštų-naudos analizės gairės“ vadovu (2008 
m. liepos 16 d., angl. Guide To Cost-Benefit Analysis Of Investment Projects), 35 psl. 
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Visų analizuojamų BSA projektų finansiniuose skaičiavimuose, parengtuose 2010 m., gyventojų 
mokėjimai už KA tvarkymą neviršija 1%. Gyventojų mokumo atnaujinimas vėlesniuose 
perskaičiavimuose nei vienam projektui atliekamas nebuvo, todėl šio vertinimo metu atliktas 
gyventojų gebėjimo mokėti už paslaugas ekspertinis vertinimas. 

5.2.2 Pagrindiniai atliktos analizės rezultatai 

Analizėje vertinami tik optimalios parinktos alternatyvos rezultatai. Nėra vertinamas techninių 
prielaidų ir techninių sprendimų teisingumas, tačiau vertinimuose yra naudojami jų rezultatai (pvz., 
atliekų srautai, investicijos, kaštai, pajamos). 
 
Pradinėse galimybių studijose visų projektų investicijų pabaiga buvo numatyta 2013 m. Kadangi visų 
projektų įgyvendinimas vėluoja ir realios investicijos į MBA įrenginius pradedamos tik 2014 m., yra 
nemažas pavojus, kad jos nebus užbaigtos laiku. Šis klausimas darbe nėra analizuojamas, kadangi 
pagal pasirašytas rangos sutartis visi darbai turi būti atlikti iki numatyto termino (nors kai kurios 
sutarčių nuostatos, susijusios su darbų atlikimo terminais, jau akivaizdžiai nevykdomos). Investicijų 
sudėtis techniniu aspektu nebuvo analizuojama, kadangi nebuvo gauta jokių duomenų apie 
pasikeitusius projektų techninius parametrus (išskyrus Tauragės projektą), tačiau tikėtina, jog 
investicijų esmė nepakito. 
 
Visiems projektams buvo parengti ekspertiniai grynųjų pajamų ir gyvybingumo skaičiavimai. Projektų 
pirminių ir 2013 m. pabaigoje parengtų skaičiavimų palyginimas pateikiamas lentelėje (42 lentelė). 
Lentelėje įvertinti šie projektų aspektai: 
 

 Investicijos, reinvesticijos ir jų likutinė vertė projekto pabaigoje. 
 Projekto sąnaudos ir pajamos. Atlikus investicijų poreikio įvertinimą, kitas žingsnis yra įvertinti 

dėl projekto atsirandančius pinigų srautus: papildomas sąnaudas, sąnaudų sutaupymus, 
gaunamas ar prarandamas pajamas. Šis vertinimas dažniausiai susideda iš trijų dalių (etapų): 
sąnaudų, pajamų ir grynųjų pajamų paskaičiavimo. Vertinamos visos sąnaudos ir pajamos, 
susijusios su projektu (jų sumažėjimas/padidėjimas), nepriklausomai nuo to, kas patiria 
sąnaudas (RATC, operatorius ar pvz., degintojas). 

 VM, užtikrinančio projekto gyvybingumą ir gyventojų gebėjimą mokėti už paslaugas nustatymas. 
Įvertinus projekto investicijas, reinvesticijas, sąnaudas ir pajamas iš veiklos, įvertinamas 
projekto VM (VM už KA tvarkymą išaugimas), kuris turėtų būti paskaičiuojamas vadovaujantis 
šiais principais: 

- VM turi užtikrinti projekto gyvybingumą, t. y. projekto akumuliuotas pinigų srautas 
(PS) visais laikotarpiais negali būti neigiamas; 

- Kadangi finansiniai rodikliai tokiam VM yra neigiami, tačiau projekto grynosios 
pajamos teigiamos arba lygios 0, nustačius trūkstamo finansavimo lygį, vadovaujantis 
kaštų-naudos analizės nuostatomis, įvertinamas ES struktūrinės paramos finansavimo 
laipsnis; 

- Įvertinama, ar vidutinės gyventojų išlaidos už KA tvarkymą neviršytų 1% namų ūkio 
išlaidų. 

 Projekto finansavimas. Remiantis BSA projektų finansavimo sąlygų aprašu, pareiškėjo, 
teikiančio paraišką finansavimui gauti, numatytas nuosavų lėšų indėlis projektui turi būti 15 
proc. nuo tinkamų išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų). Europos Komisijai tinkamų deklaruoti 
projekto išlaidų dalies skaičiavimai turi būti atlikti vadovaujantis „Paraiškos formos B dalies 
pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovo“ nuostatomis. 
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42 lentelė. Analizuojamų BSA projektų finansinių prielaidų apibendrinimas  

 Kauno MBA projektas Utenos MBA projektas Tauragės projektas 
Rodikliai Pirminiai 

skaičiavimai 
2013 m. atnaujinti skaičiavimai Pirminiai 

skaičiavimai 
2013 m. atnaujinti skaičiavimai Pirminiai 

skaičiavimai 
2013 m. 
atnaujinti 
skaičiavimai 

Investicijos 
Investicijų vertė, mln. 
Lt 

133,6 119,2 30,9 41,5 15,2 9,4 

Reinvesticijos, mln. Lt 39,6 (2023 m.) 35,7 (2025 m.) 0 0 0 0 
Investicijų ir 
reinvesticijų likutinė 
vertė, mln. Lt 

0 0 0 0 0 0 

Projekto sąnaudos ir pajamos 
Sąnaudos - Reinvesticijos; 

- Sukuriamos infrastruktūros palaikymo sąnaudos, 
atsirandančios dėl Projekto įgyvendinimo; 

- Projekto įtaka dabartinių RATC sąnaudų 
sumažėjimui/padidėjimui dėl projekto įgyvendinimo. 

Sąvartyno taršos mokestis skaičiavimuose nevertinamas. 

- Sukuriamos infrastruktūros palaikymo sąnaudos, 
atsirandančios dėl Projekto įgyvendinimo; 

- Atliekų šalinimo sąvartyne sąnaudos. 
Reinvesticijos ir sąvartyno taršos mokestis 
skaičiavimuose nevertinamas.  

Sukuriamos AŽ ir ŽA surinkimo 
infrastruktūros palaikymo sąnaudos. 
Reinvesticijos ir sąvartyno taršos 
mokestis skaičiavimuose 
nevertinamas. 

Pajamos MBA išrūšiuotų antrinių žaliavų pardavimas, VM. MBA išrūšiuotų antrinių žaliavų pardavimas, VM. MBA išrūšiuotų antrinių žaliavų 
pardavimas, VM. 

Projekto finansavimas 
EK tinkamų 
deklaruoti projekto 
išlaidų dalis 

0,9969 0,9961 10000 1,0000 10000 1,0000 

ES SP dalis 77,02 proc. 84,67 proc. 85.00 85,00 85.00 85,00 
Nuosavas įnašas, mln. 
Lt 

30,6 18,2 3,6 6,2 2,3 1,4 

Nuosavo įnašo 
finansavimo šaltiniai 

Pirminiuose 
skaičiavimuose buvo 
numatyta, jog nuosavu 
kapitalu finansuojamą 
kapitalo dalį padengs 
privatus investuotojas. 
Lieka neaišku, koks 
galėtų būti privataus 
investuotojo tikslas 
investuoti į 
neatsiperkantį 
projektą. 

Nebuvo pateikta informacijos kaip bus 
finansuojamas nuosavas pareiškėjo 
indėlis. 
Hipotetiniuose skaičiavimuose darome 
prielaidą, kad RATC sukaups 
reikalingas lėšas projekto finansavimui 
šiais būdais: a)RATC prisidėjo 
nuosavomis lėšomis prie jau atliktų 
investicijų ir išlaidų finansavimo; b) 
paskola, kuri įsisavinama 2014-2015 m. 
ir grąžinama lygiomis dalimis per 10 m. 
Numatyta palūkanų norma – 5%. 

Paskola 12 m. Nebuvo pateikta informacijos kaip bus 
finansuojamas nuosavas pareiškėjo 
indėlis.  
Hipotetiniuose skaičiavimuose 
darome prielaidą, kad RATC sukaups 
reikalingas lėšas projekto 
finansavimui šiais būdais: a) RATC 
prisidėjo nuosavomis lėšomis prie jau 
atliktų investicijų ir išlaidų 
finansavimo; b) paskola, kuri 
įsisavinama 2014-2015 m. ir 
grąžinama lygiomis dalimis per 12 m. 
Numatyta palūkanų norma – 5%. 

Regiono 
savivaldybės 
padengia 
trūkstamą 
finansavimą. 

Hipotetiniuose 
skaičiavimuose 
darome prielaidą, 
kad regiono 
savivaldybės 
padengia paskolos 
grąžinimą ir 
palūkanų 
mokėjimą. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
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Kauno MBA projekto kaštų-naudos analizės įvertinimo apibendrinimas ir išvados: 
 

1. Detalūs finansiniai skaičiavimai, besiremiantys hipotetinėmis vertintojų prielaidomis, Kauno 
MBA projektui pateikti 5.1 priede. Pažymėtina, kad vertinimui buvo pateikta tik šio projekto 
GP skaičiavimo lentelė, o projekto rodiklių vertinimą atliko darbo rengėjai. Projekto finansiniai 
skaičiavimai atnaujinti vadovaujantis gautais grynųjų pajamų skaičiavimais, kuriuose 
patikslinta investicijų suma (vadovaujantis įvykusio konkurso rezultatais) bei atnaujinti 
sąnaudų ir pajamų skaičiavimai. 

2. Vartų mokestis (eilutė “Atliekų tvarkymas”) nustatytas taip, kad būtų sukaupta pakankama 
suma reinvesticijų įgyvendinimui.  

3. Projekto nuosavos dalies finansavimo šaltiniai nebuvo pateikti. Tuo atveju, jeigu projekto 
nuosavo indėlio finansavimas būtų didžiąja dalimi atliekamas iš paskolos lėšų, Projektas būtų 
finansiškai negyvybingas, kadangi VM nustatytas toks, kad jo pajamų nepakaktų paskolos 
grąžinimo ir palūkanų mokėjimo išlaidų padengimui (atlikti ekspertiniai projekto finansinio 
gyvybingumo skaičiavimai rodo, kad akumuliuotas pinigų srautas ataskaitinio laikotarpio 
eigoje ir pabaigoje yra neigiamas). Tai parodo 5.1 priedo lentelė “Projekto gyvybingumas”. 

4. Projekto gyvybingumas galėtų būti užtikrintas projekto kofinansavimui panaudojant nuosavas 
RATC sukauptas lėšas arba steigėjų įnašus, skirtus padengti investicijų nuosavą dalį ar imamos 
paskolos grąžinimą ir palūkanų mokėjimą. Kofinansavimo šaltiniai turėtų būti pagrįsti juridinę 
galią turinčiais dokumentais (Tarybų sprendimais ar pan.). 

5. Daugelį projekto metų eilutės “Atliekų tvarkymas” skaičiai yra neigiami. Tai reiškia, kad dėl 
projekto įgyvendinimo turi sumažėti dabartinis vartų mokestis. Nėra aiški šio rezultato 
priežastis (GP pagrindimo argumentacijoje pateiktos formulės, kurių reikšmės nėra 
paaiškintos. Pagrindime teigiama, kad VM išaugimas nustatytas toks, kad projektas būtų 
gyvybingas, tačiau nėra aiškus priežasties-pasekmės ryšys tarp pateikiamo VM išaugimo ir 
projekto gyvybingumo, kadangi, kaip rodo analogai kitose šalyse, MBA gamyklų veikla nėra 
pelninga ir bent dalį jų kaštų padengia atliekų turėtojai, mokėdami VM). 

 
Utenos MBA projekto kaštų-naudos analizės įvertinimo išvados: 
 

1. Detalūs finansiniai skaičiavimai, besiremiantys hipotetinėmis vertintojų prielaidomis, Utenos 
MBA projektui pateikti 5.2 priede. 

2. Utenos MBA gamyklos projekto atnaujinti finansiniai skaičiavimai atlikti 2013-12-06 
pakeitus projekto finansavimo ir administravimo sutartį. PFSA pakeitime užfiksuota 
patikslinta investicijų suma (vadovaujantis įvykusio konkurso rezultatais) bei atnaujintos 
investicijų finansavimo sumos. Kadangi atnaujintų grynųjų pajamų skaičiavimų nebuvo gauta, 
pajamos ir sąnaudos buvo vertinamos pagal galimybių studijos skaičiavimų rezultatus. 

3. Investicijų išaugimas gautas įvykdžius konkursus. Išaugusių investicijų finansavimui gautas 
papildomas finansavimas. 

4. Ekspertiniai pastebėjimai dėl sąnaudų vertinimo: 
a) Reinvesticijos grynųjų pajamų vertinime nenumatomos.  
b) Sąvartyno taršos mokestis skaičiavimuose nevertinamas. 
c) Projekto įtaka dabartinių RATC sąnaudų sumažėjimui dėl projekto įgyvendinimo nėra 

išskirta. 
5. Numatoma, kad įsigyjama įranga be reinvesticijų tarnaus 25 metus. Įrangos atnaujinimo ir 

palaikymo reikiamame lygyje išlaidos atspindėtos “Remonto išlaidose”. 
6. Vartų mokestis grynųjų pajamų vertinimo lentelėje nustatytas taip, kad grynosios pajamos 

visais projekto metais būtų lygios 0. Tokiu būdu pasiekiama, kad Europos Komisijai tinkamų 
deklaruoti projekto išlaidų dalis (trūkstamo finansavimo santykis) būtų lygi 1, ir projektui 
būtų suteikiama 85% parama. Projekto nuosavos dalies finansavimo šaltiniai nebuvo pateikti. 
Tuo atveju, jeigu projekto nuosavo indėlio finansavimas būtų didžiąja dalimi atliekamas iš 
paskolos lėšų, toks VM nustatymo būdas ekspertiniu vertinimu neužtikrintų projekto 
gyvybingumo, t. y. projekto akumuliuotas pinigų srautas (PS) būtų neigiamas tam tikrais 
projekto laikotarpiais, kadangi nebūtų sukauptos lėšos paskolų grąžinimui ir palūkanų 
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mokėjimui (15 proc. nuosavo kapitalo dalis turi būti dengiama iš paskolos, kurią vėlesniais 
laikotarpiais reikės grąžinti, bei už turimą paskolą bus privalu mokėti palūkanas). Tai parodo 
5.2 priedo lentelė “Projekto gyvybingumas”.  

7. Projekto gyvybingumas galėtų būti užtikrintas projekto kofinansavimui panaudojant 
nuosavas RATC sukauptas lėšas arba steigėjų įnašus, skirtus padengti investicijų nuosavą dalį 
ar imamos paskolos grąžinimą ir palūkanų mokėjimą. Kofinansavimo šaltiniai turėtų būti 
pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais (Tarybų sprendimais ar pan.). Pažymėtina, kad 
pirminiuose skaičiavimuose galimybių studijoje, parengtoje 2010 m., buvo numatyta, jog 
paskolos grąžinimą ir palūkanų mokėjimą padengs pareiškėjas nuosavomis lėšomis.  

8. Projekto įgyvendinimas atsilieka nuo laiko grafiko, įtvirtinto Susitarime, kuris pasirašytas 
2013 m. gruodžio mėn. 

 
Tauragės projekto kaštų-naudos analizės įvertinimo išvados: 
 

1. Detalūs finansiniai skaičiavimai Tauragės projektui pateikti 5.3 priede. 
2. Tauragės MBA gamyklos projekto sprendimas pakito iš esmės, kadangi MBA statybos buvo 

atsisakyta dėl viešųjų pirkimų metu dalyvių pasiūlytos paslaugų kainos, smarkiai viršijusios 
preliminariai nustatytą projekto biudžetą. Dėl šios priežasties Tauragės regione buvo 
pasirinktas kitoks nei pirminėje galimybių studijoje numatytas sprendimas, kurio tiksli 
diegimo nauda apima pusės susidarančių komunalinių atliekų sutvarkymą kitokiu būdu nei 
šalinimas sąvartyne (šalinamų atliekų kiekis mažinamas surenkant biologiškai skaidžias 
atliekas ir antrines žaliavas, kompostuojant žaliąsias atliekas, dalį KA išvežant deginti). Šiame 
regione priimtas sprendimas neapima tolimesnių nei 2020 m. valstybės lygmens uždavinių 
įgyvendinimo. 

3. Ekspertiniai pastebėjimai dėl sąnaudų vertinimo: 
a) Sprendimo aprašyme pateikta informacija, kad dalis atliekų bus vežama deginti į UAB 

“Fortum” deginimo įrenginį, tačiau finansiniuose skaičiavimuose atliekų deginimo 
sąnaudos niekaip neatspindėtos. 

b) Reinvesticijos grynųjų pajamų vertinime nenumatomos, nors numatyta įsigyti įranga 
(konteineriai) tikrai negalės būti eksploatuojami visą projekto laikotarpį (be atnaujinimo).  

c) Sąvartyno taršos mokestis skaičiavimuose nevertinamas. 
4. Numatoma, kad įsigyjama įranga (daugiausiai konteineriai) be reinvesticijų tarnaus 15 metų. 

Tai yra gana ilgas tarnavimo laikotarpis tokiems įrenginiams. 
5. Vartų mokestis (eilutė “VM”) grynųjų pajamų vertinimo lentelėje nustatytas taip, kad grynosios 

pajamos visais projekto metais būtų lygios 0. Tokiu būdu pasiekiama, kad Europos Komisijai 
tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis (trūkstamo finansavimo santykis) būtų lygi 1, ir 
projektui būtų suteikiama 85% parama.  

6. Projektas yra finansiškai gyvybingas, kadangi finansiniuose srautuose paskolos grąžinimo ir 
palūkanų mokėjimo išlaidų padengimas priskirtas regiono savivaldybėms. Tai parodo 5.3 
priedo lentelė “Projekto gyvybingumas”. Svarbu pastebėti, kad savivaldybių įsipareigojimas, 
galimai pažeidžia principą “teršėjas moka”. Pažymėtina, kad savivaldybių įsipareigojimus 
pagrindžiantys dokumentai ekspertams nebuvo pateikti - nėra aišku, ar tikrai yra gautas 
teisiškai pagrįstas savivaldybių įsipareigojimas apmokėti paskolos grąžinimo ir palūkanų 
mokėjimo išlaidas. 

7. Vertinimo metu skaičiavimuose daromos prielaidos, kad RATC sukaups reikalingas lėšas 
projekto finansavimui šiais būdais: 
a) RATC prisidėjo nuosavomis lėšomis prie jau atliktų investicijų ir išlaidų finansavimo, 
b) Būsimų investicijų kofinansavimui numatyta paskola, kuri įsisavinama 2014-2015 metais 

ir grąžinama lygiomis dalimis per 10 metų. Numatyta palūkanų norma – 5%, 
c) Paskolos grąžinimą ir palūkanų mokėjimą padengia regiono savivaldybės iš savo biudžetų. 

8. Yra pavojus, kad audito metu projektui gali būti pasiūlyta laikytis visų esminių atliekų 
tvarkymo principų, įtvirtintų teisės aktuose. Tokiu atveju projekto gyvybingumui kiltų realus 
pavojus. 
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5.3 EFEKTYVUMO VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

Išvados:  
 

1. Įvertinus DGASA, ŽAKA vieneto statybos ir įrengimo kainas visuose regionuose pastebėtina, 
kad brangiausiai vienos DGASA aikštelės įrengimas kainavo Vilniaus, o ŽAKA – Telšių regione. 
Efektyviausiai šios aikštelės įrengtos atitinkamai Kauno ir Utenos regionuose. Toks DGASA ir 
ŽAKA įrengimui skirtų investicijų skirtumas skirtinguose regionuose gali būti nulemtas dėl 
skirtingo įrengiamų aikštelių asfaltuojamo ploto, kadangi didžiąją dalį aikštelių investicijų 
sudaro aikštelių asfaltavimas (aikštelės įrengimas). 

2. 2007–2013 m. lėšomis įgyvendintų projektų vertinimo metu nustatyta, kad daugiausiai lėšų 
ATSS projektams (DGASA ir ŽAKA įrengimui, senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymui) skirta 
Marijampolės ir Alytaus regionuose. Tikėtina, kad šiuos skirtumus tarp regionų lėmė 
susiklosčiusios aplinkybės (pavyzdžiui, mažesnės investicijos į atliekų tvarkymo sistemą 
praeityje), skirtingi projektų tikslai. 

3. Išanalizavus tiek 2007–2013 m., tiek 2000–2006 m. finansavimo periodų lėšomis įgyvendintus 
ATSS projektus galima teigti, kad mažiausiai lėšų įgyvendinant 2000-2013 m. ATSS projektus 
(atliekų surinkimo, šalinimo infrastruktūros įrengimo, sąvartynų uždarymo), kurių apimtys 
buvo numatytos pagal regionų poreikius, vienam gyventojui skirta Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
regionams. Dėl šiuose regionuose vyraujančio masto efekto Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
regionuose įgyvendinami projektai yra efektyviausi. Mažiausiai efektyviai šie projektai 
įgyvendinami Marijampolės ir Utenos regionuose. 

4. Išnagrinėjus abu finansavimo laikotarpius ir jų metu sukurtą infrastruktūrą pastebėta, kad 
įgyvendinant ATSS projektus skirtinguose regionuose keliami skirtingi tikslai. Pavyzdžiui, 
Alytaus regione per 2000-2013 m. įrengta 16 DGASA, o Vilniaus – tik 6.  

5. Remiantis galimybių studijų duomenimis įgyvendinami BSA projektai atitinka VATP nustatytą 
atliekų tvarkymo hierarchiją ir įgyvendina numatytus uždavinius, tačiau būtina priimti 
atitinkamus sprendimus dėl tolimesnio MBA projektuose sukurtų produktų panaudojimo. 

6. Vertinant tvarkomų atliekų susikaupimo ir investicijų normas vienam gyventojui pastebima, 
kad Alytaus, Telšių ir Utenos regionuose į komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtrą buvo 
investuota santykinai daugiau nei kituose regionuose, o Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Vilniaus 
regionuose į sukuriamą infrastruktūrą buvo investuota mažiausiai lėšų vienam gyventojui/ 
vienai tvarkomų komunalinių atliekų tonai.  

7. Dėl tam tikrų aplinkybių suformuoti skirtingi atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai (Šiaulių, 
Tauragės regionų BSA projektai) lemia netolygią Lietuvos atliekų tvarkymo sektoriaus plėtrą. 

8. Remiantis atliktais apskaičiavimais pastebima, kad efektyviausi BSA projektai įgyvendinami 
Klaipėdos, Kauno regionuose. Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionuose 
įgyvendinami projektai nėra tokie efektyvūs – projektai tikslų pasiekimui pareikalauja 
sąlyginai daugiau kaštų. 

9. Įgyvendinus BSA projektus tik nuosavomis lėšomis atliekų tvarkymo sąnaudos padidėtų 
vidutiniškai 28 proc. Tikėtina, kad dėl šios priežasties daugelio projektų atveju būtų peržengta 
maksimali 1 proc. gyventojų pajamų dalis96, skirta atliekų tvarkymo išlaidoms. 

10. Pažymėtina, kad atliekų tvarkymo sistema dar nėra užbaigta, kadangi daugelyje projektų 
numatytas atliekų panaudojimas energijos gamybai (deginimui), o deginimo įrenginiai veikia 
tik Klaipėdoje ir panašių įrenginių statybos perspektyva kituose regionuose kol kas nėra aiški. 

11. Gilesnei kaštų-naudos analizei atrinktų BSA projektų sprendimų finansinės analizės 
apibendrinti rodikliai pateikti lentelėje (43 lentelė). Lentelėje pateiktų rezultatų 
apibendrinimas: 
a) VM išaugimas didžiausias Utenos MBA projekte, Kauno regione, vadovaujantis pateiktais 

duomenimis, VM dėl projekto neturėtų išaugti. 
b) 1 tonos KA tvarkymo kaina išauga labai skirtingai. Kauno regione pagal gautus grynųjų 

pajamų skaičiavimus kaina sumažės. Utenos regione projektas VM išaugins daugiau nei 50 

                                                 
96 Stebėsenos komiteto 2010 m. vasario 25 d. nutarimo 17.6.2. punktas. 
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Lt/toną. KA tvarkymo kainos išaugimas skirtingais metais nustatytas vadovaujantis 
lentelėje (44 lentelė) pateiktais duomenimis. 

c) Dėl projektų išaugęs VM padidins gyventojų išlaidas KA tvarkymui, tačiau tikėtina, kad jos 
nepasieks 1% nuo vidutinių namų ūkio pajamų. Didžiausias pavojus peržengti 1% ribą kyla 
Utenos regione. 

d) Jeigu projektų finansavimui nebūtų suteiktos išorinės (savivaldybių biudžetų) lėšos, 
vertinimui pateikti grynųjų pajamų skaičiavimai būtų nekorektiški Kauno MBA ir Utenos 
MBA projektuose, kadangi šiuose projektuose grynosios pajamos įvertintos neatsižvelgiant 
į projektų gyvybingumo reikalavimą. Tauragės regiono projektas netenkintų “teršėjas 
moka” principo. 

e) Pažymėtina, kad kaštų-naudos analizės finansiniai skaičiavimai galutiniams projektų 
įgyvendinimo sprendiniams (2013 m. pabaigai) nebuvo gauti. Buvo gauti tik grynųjų 
pajamų skaičiavimų rezultatai (Kauno MBA projektas), finansiniai skaičiavimai be 
gyventojų gebėjimo mokėti vertinimo (Tauragės projektas) ir 2013 m. gruodžio 6 d. 
projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimas, kuriame numatyti atnaujinti 
finansavimo dydžiai (Utenos MBA projektas).  

f) Jeigu, atlikus projekto vykdytojo įnašo finansavimo šaltinių analizę paaiškėtų, kad 
neteisingai įvertintos grynosios pajamos, ateityje atlikus finansinį projektų auditą, gali būti 
sumažintas ES struktūrinės paramos finansavimas projektams.  

 
43 lentelė. BSA projektų finansiniai rodikliai 

Finansiniai rodikliai Matavimo vienetas 
Kaunas Utena Tauragė 
Reikšmė Reikšmė Reikšmė 

Investicijų dydis Lt. 119,216,135 41,490,697 9,409,687 
Investicijų vidinė grąžos norma % NA NA NA 
FGDV investicijoms tūkst. Lt -96,186,945 -34,179,684 -7,742,736 
Kapitalo vidinė grąžos norma % NA NA NA 
FGDV kapitalui tūkst. Lt -14,997,306 -5,858,878 -1,235,974 
KA tvarkymo sąnaudų ir VM išaugimo įvertinimas 
Tvarkomas KA kiekis tonos 213566 48238 30237 
VM išaugimas dėl projekto 2016 (pagal 
pateiktas GP lenteles) 

Lt/t 3.65 52.45 8.98 

VM išaugimas dėl projekto 2016 (ekspertinis 
vertinimas) 

Lt/t 14.31 68.44 14.94 

VM vidutinis išaugimas dėl projekto (visas 
vertinamas laikotarpis, pagal pateiktas GP 
lenteles) 

Lt/t -9.26 57.22 9.16 

VM vidutinis išaugimas dėl projekto (visas 
vertinamas laikotarpis, ekspertinis 
vertinimas) 

Lt/t 1.40 73.21 15.11 

Gyventojų gebėjimai mokėti už KA tvarkymą 2016 m. (pirmi metai po investicijų, ekspertinis vertinimas) 
Esamas atliekų tvarkymo sąvartyne VM, 
įskaitant administravimą  

Lt/t 107.4 116.16 96 

Vidutinė surinkimo ir transportavimo kaina 
(2016 m.) 

Lt/t 136 136 128 

Bendras tvarkomų iš gyventojų surenkamų 
atliekų kiekis (Prielaida: 80% nuo bendro 
kiekio) 

t 170852.8 38590.4 24189.6 

Gyventojų skaičius (2013 m.) gyv. 556630 144182 105509 
Vidutinis namų ūkio dydis gyv./n.ū. 2.3 2.45 2.5 
KA kiekis, tenkantis namų ūkiui kg/n.ū. 705.97 655.74 573.16 
Vidutinės disponuojamosios pajamos vienam 
namų ūkiui per mėnesį 

Lt/mėn. 2122.9 2092.3 2027.5 

Planuojamas atliekų tvarkymo mokestis po 
projekto įgyvendinimo (pirmi metai po 
projekto investicijų pabaigos)  

Lt/t. 257.71 320.60 238.94 

Planuojamas atliekų tvarkymo mokestis po 
projekto įgyvendinimo (pirmi metai po 
projekto investicijų pabaigos)  

Lt/namų ūkis/metus 181.93 210.23 136.95 

Gyventojų mokumo įvertinimas 2016 m./ viso 
projekto vertinimo laikotarpio 

proc. 0.7% 0.8% 0.6% 
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44 lentelė. KA tvarkymo pabrangimas dėl įgyvendinamų projektų 

 
2013 2016 2020 2025 2030 

Kauno regionas 
Vidutinis metinis gyventojų skaičius, asmenys* 590113 590113 590113 590113 590113 
Apmokestinamas atliekų kiekis, t** 188,110 196,146 208,689 227,245 230,611 
KA kiekis gyventojui, kg 319 332 354 385 391 
Trūkstamas finansavimas (RATC), Lt*** 0 779,294 -3,482,141 -2,586,468 -1,940,728 
1 tonos KA tvarkymo pabrangimas, Lt/t 

 
4.0 -16.7 -11.4 -8.4 

Utenos regionas 
Vidutinis metinis gyventojų skaičius, asmenys* 144182 144182 144182 144182 144182 
Apmokestinamas atliekų kiekis, t** 46,424 47,626 49,283 50,173 50,173 
KA kiekis gyventojui, kg 322 330 342 348 348 
Trūkstamas finansavimas (RATC), Lt*** 0 2,529,891 2,637,316 2,716,325 2,752,669 
1 tonos KA tvarkymo pabrangimas, Lt/t 

 
53.1 53.5 54.1 54.9 

Tauragės regionas 
Vidutinis metinis gyventojų skaičius, asmenys* 105509 105509 105509 105509 105509 
Apmokestinamas atliekų kiekis, t** 30,693 30,387 29,784 29,784 29,784 
KA kiekis gyventojui, kg 291 288 282 282 282 
Trūkstamas finansavimas (RATC), Lt*** 0 271,481 282,495 296,774 311,818 
1 tonos KA tvarkymo pabrangimas, Lt/t 

 
8.9 9.5 10.0 10.5 

Paaiškinimas: * Šaltinis: Statistikos departamento duomenys, projektų galimybių studijos; ** Šaltinis: projektų 
galimybių studijos, finansinių skaičiavimų duomenys; *** Šaltinis: grynųjų pajamų skaičiavimai projektų 
galimybių studijose, finansiniuose skaičiavimuose. 

 
Pasiūlymai:  
 

1. Siekiant tinkamai paskirstyti lėšas 2014-2020 m. finansavimo periodui, būtina sukurti 
atitinkamą duomenų bazę, kurioje būtų kaupiama komunalinių atliekų kiekių apskaita pagal 
susidarymo bei surinkimo šaltinius, formas ir frakcijas, įgyvendintus projektus bei sukurtus 
atliekų tvarkymo sistemos pajėgumus. Tokios sistemos sukūrimas leistų nustatyti atliekų 
tvarkymo sistemoje vyraujančius apribojimus bei reikalingas priemones šiems apribojimams 
panaikinti. Taip pat atliekų apskaitos sistema leistų lyginti skirtingų regionų/savivaldybių 
pasiekiamus rezultatus. 

2. Planuojant ir įgyvendinant projektus, siūloma tiksliau apibrėžti projektų metu sukuriamą 
infrastruktūrą – nusakyti sukuriamos infrastruktūros parametrus (pajėgumus, kiekius ir kt.). 
Tai leistų išvengti dviprasmybių, duomenų trūkumo ir tiksliau vertinti pasiektus rezultatus. 

3. Grynųjų pajamų vertinimas/ perskaičiavimas pajamas generuojantiems projektams privalo 
būti vertinamas neatsietai nuo projektų finansinio gyvybingumo ir gyventojų gebėjimo mokėti 
vertinimo. Grynosios pajamos negali būti lygios 0 (arba neigiamos) projektuose, kuriuose yra 
bent vienas išvardintų elementų:  
a) numatytas projekto finansavimas iš paskolos, kurią reikės grąžinti iš projekto metu 

numatytų gauti grynųjų pajamų, 
b) numatytas palūkanų mokėjimas už paskolas, kuris nebus dengiamas iš išorinių (nuo 

projekto pajamų nepriklausančių) šaltinių, 
c) likutinė investicijų vertė yra didesnė už 0, 
d) numatytos reinvesticijos, kurioms yra kaupiamos lėšos. 

4. Siekiant pagrįsti projektų gyvybingumą, turi būti išanalizuota informacija apie projektų 
gyvybingumą užtikrinančius išorinius finansavimo šaltinius. Projektų, kurių kaštų-naudos 
analizė buvo įvertinta, gyvybingumas galėtų būti užtikrintas šiais būdais: 
a) Įmonės (RATC) projekto pradžioje yra numatę nuosavą įnašą (gautą iš praeityje sukaupto 

pelno ar, pavyzdžiui, nuosavo kapitalo didinimo), skirtą daliniam projekto investicijų 
finansavimui. Kiekviena įmonė turi įrodyti tokių lėšų buvimą sąskaitoje ar gavimą iš kitų 
šaltinių reikiamu momentu. 

b) Steigėjai yra įsipareigoję įnešti lėšas, reikalingas projekto finansavimui didindami įstatinį 
kapitalą (ar kitu teisėtu būdu). 

c) Steigėjai yra įsipareigoję nuosavomis lėšomis dengti imamos paskolos grąžinimą ir 
palūkanų mokėjimą. Tokiu atveju, atsižvelgiant į tai, kad visus investicinius kaštus 
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padengia ne teršėjas, galimai būtų pažeistas principas “teršėjas moka”97, tačiau projekto 
gyvybingumas būtų išsaugotas (toks sprendimas deklaruojamas Tauragės projekte).  

d) Galimi kiti teisėti išorinio finansavimo šaltiniai. 
5. Siūlome atlikti šiuo metu vykdomų MBA įrenginių įdiegimo projektų, kurių finansinės 

prielaidos ir rezultatai pakito, lyginant su parengtose galimybių studijose pateiktomis 
prielaidomis ir rezultatais, kaštų-naudos analizės finansinių skaičiavimų atnaujinimą, 
įvertinant projektų finansavimo struktūros, paskolų grąžinimo šaltinių ir projektų 
gyvybingumo pagrįstumą. Atnaujinant finansinius skaičiavimus turėtų būti nustatytas toks VM 
išaugimo lygis, kuris leistų sukaupti grynąsias pajamas, reikalingas palūkanų mokėjimui bei 
paskolos grąžinimui (galbūt papildomai ir reinvesticijų atlikimui). Korektiškai atlikti kaštų-
naudos finansiniai perskaičiavimai leistų nustatyti pagrįstą projektų finansavimo laipsnį iš ES 
struktūrinės paramos. 

 
 

                                                 
97 Svarbu pažymėti, kad ES struktūrinės paramos suteikimas taip pat formaliai pažeidžia šį principą, tačiau ES 
struktūrinės paramos teikimui šis principas nėra taikomas. 
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6 ATLIEKŲ SEKTORIUI SKIRTOS PARAMOS POVEIKIO 
VERTINIMAS 

Šiame ataskaitos skyriuje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

 (4.1 klausimas) Kaip ir kiek prie atliekų sektoriaus plėtros nuo 2001 metų prisidėjo iš įvairių 
ES fondų ir kitų lėšų įgyvendintos (šiuo metu įgyvendinamos) priemonės? 

 (4.2 klausimas) Kokia yra (bus) ilgalaikė atliekų projektų, įgyvendinamų ES paramos lėšomis, 
įtaka aplinkos kokybei, socialinei ir ekonominei aplinkai? 

 
Vertinant atliekų tvarkymui skirtos paramos poveikį analizuojami du aspektai: 

1) Kaip iš įvairių šaltinių finansuoti atliekų tvarkymo projektai prisidėjo prie VSATP nustatytų 
atliekų tvarkymo prioritetų, principų, strateginių tikslų ir atliekų tvarkymo užduočių 
įgyvendinimo (kokybinis, teorija grįstas poveikio vertinimas) – nagrinėjami ISPA ir Sanglaudos 
fondo lėšomis finansuoti „kietieji“ (infrastruktūriniai) projektai ir nacionalinių programų 
(GPAT ir LAAIF) finansuoti projektai. 

2) Kokia yra (bus) ilgalaikė ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis įgyvendintų atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimo ir plėtros projektų įtaka aplinkos kokybei, socialinei ir ekonominei 
situacijai šalyje (kiekybinis poveikio vertinimas, taikant ekonometrinio modeliavimo metodą) – 
vertinami visi „kietieji“ ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti projektai (iš viso 
40 projektų).  

 
Atliekų tvarkymo prioritetų hierarchija 
 
Atsižvelgiant į ES atliekų direktyvos nuostatas, VSATP plane įtvirtinta penkių pakopų atliekų tvarkymo 
prioritetų hierarchija, kuri nurodo, koks atliekų tvarkymo būdas yra labiausiai pageidaujamas 
aplinkosauginiu požiūriu. Tvarkant atliekas visų pirmą turi būti vengiama atliekų susidarymo (atliekų 
prevencija), o jei atliekų neįmanoma išvengti, jos turi būti pakartotinai naudojamos, perdirbamos ar 
kitaip naudojamos (pavyzdžiui, atliekų naudojimas energijai gauti), kad kuo mažiau atliekų būtų 
šalinama sąvartynuose. 
 
Atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje taikomas toks prioritetų eiliškumas:98 
 

1. prevencija; 
2. paruošimas naudoti pakartotinai, prieš tai atskyrus produktus ar jų sudedamąsias dalis, 

netinkamus naudoti pakartotinai; 
3. perdirbimas, prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti; 
4. kitoks naudojimas, pavyzdžiui, naudojimas energijai gauti, prieš tai atskyrus atliekas, tinkamas 

perdirbti ar kitaip panaudoti; 
5. šalinimas, prieš tai atskyrus perdirbti ar kitaip naudoti tinkamas atliekas. 

 
Svarbiausi atliekų tvarkymo principai  
 
VSATP buvo įtvirtinti tokie pagrindiniai atliekų tvarkymo principai:  
 

 Savarankiškumo ir artumo principai. Vadovaujantis šiais principais siekiama, kad mišrios 
komunalinės atliekos būtų naudojamos arba šalinamos viename iš artimiausių, tinkamai 
įrengtų įrenginių; siekiama, kad Lietuvoje būtų sukurti pakankami mišrių komunalinių atliekų 
naudojimo ir šalinimo pajėgumai; gali būti taikomi atliekų importo apribojimai, kad atliekų 
naudojimo energijai gauti įrenginiuose būtų naudojamos, o atliekų šalinimo įrenginiuose – 
šalinamos Lietuvoje susidariusios atliekos; numatoma galimybė tam tikras atliekų rūšis šalinti 

                                                 
98 VATP 188 punktas. 
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arba naudoti įrenginiuose, esančiuose ES šalyse (nesiekiama Lietuvoje turėti visą spektrą 
atliekų galutinio naudojimo įrenginių). 

 Atsargumo ir tvarumo principai, kurie reiškia, kad tvarkant atliekas, turi būti imamasi 
priemonių visuomenės sveikatai ir aplinkos apsaugai užtikrinti; taip pat tvarkant atliekas turi 
būti palaikomas stabilumas ir vientisumas. 

 Techninio galimumo ir ekonominio gyvybingumo principai, kurie reiškia, kad kuriant ir 
plėtojant atliekų tvarkymo infrastruktūrą, turi būti įvertintos techninės ir ekonominės 
galimybės. 

 Visuotinumo principas, kuris reiškia, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga turi 
būti siūloma ir teikiama visiems komunalinių atliekų turėtojams. 

 Principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis 
atliekų darytojas, turėtojas arba produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas 
ar importuotojas.  

 
Atliekų tvarkymo strateginiai tikslai ir užduotys 
 
Vadovaujantis atliekų tvarkymo prioritetų hierarchija ir atsižvelgiant į atliekų tvarkymo principus 
VSATP buvo nustatyti atliekų tvarkymo strateginiai tikslai ir atliekų tvarkymo užduotys. Atsižvelgiant į 
tai, kokios priemonės nuo 2001 metų buvo finansuojamos ISPA, Sanglaudos fondo ir nacionalinių 
programų (GPAT ir LAAIF), lėšomis galima teigti, kad jos buvo orientuotos į šių svarbiausių atliekų 
tvarkymo užduočių ir susijusių strateginių tikslų įgyvendinimą: 
 

1) Atliekų šalinimo ir surinkimo infrastruktūros modernizavimas (regioninių nepavojingų atliekų 
sąvartynų įrengimas, senų sąvartynų uždarymas). 

2) Užduočių, susijusių su komunalinių atliekų tvarkymo sistemų sukūrimu savivaldybėse, 
įgyvendinimas (antrinių žaliavų atskiro surinkimo infrastruktūros plėtra – konteineriai, 
aikštelės; DGASA tinklo plėtra).  

3) Užduočių, susijusių su komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymu, įgyvendinimas (ŽAKA 
įrengimas, atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statyba, gyventojų 
aprūpinimas individualaus kompostavimo konteineriais). 

4) Pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūros kūrimas, gaminių  ir pavojingų atliekų tvarkymas. 
5)  Užduočių, susijusių su atliekų perdirbimu ar kitokiu naudojimu, įgyvendinimas. 

 

6.1 ATLIEKŲ TVARKYMO STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDUOČIŲ 
ĮGYVENDINIMAS  

Atliekų sektorius nuo 2001 metų daugiausiai buvo finansuojamas iš ES fondų (ISPA, Sanglaudos 
fondas, ERPF) ir nacionalinių programų (Aplinkos apsaugos rėmimo programa, Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicijų fondo programa, Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programa). Finansuojant 
atliekų sektoriaus projektus, buvo siekiama įgyvendinti ES direktyvų reikalavimus, nacionalinės 
politikos tikslus ir atliekų tvarkymo užduotis, nustatytas Valstybiniame strateginiame atliekų 
tvarkymo plane ir kituose nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose (pavyzdžiui, Valstybinėje 
pavojingų atliekų tvarkymo 2006–2008 m. programoje99). 
 
ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis, kurios sudaro didžiausią dalį atliekų sektoriui skirtos paramos, 
buvo kuriamos ir 2007-2013 m. toliau plėtojamos regioninės atliekų tvarkymo sistemos dešimtyje 
Lietuvos regionų:  
 

 uždaromi ir rekultivuojami seni sąvartynai ir šiukšlynai, vietoje jų įrengiant 11 modernių 
regioninių nepavojingų atliekų šalinimo sąvartynų,  

                                                 
99 Patvirtinta LRV 2006 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 19. 
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 plėtojama tam tikrų specifinių atliekų rūšių surinkimo infrastruktūra: statomos didžiųjų 
atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės,  

 pastatytas pavojingų atliekų deginimo įrenginys ir sąvartynas,  
 pradėti statyti atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai. 

 
Nacionalinių programų lėšomis buvo tvarkomos pavojingos atliekos (praeityje susikaupę pesticidai), 
finansuojami privačių įmonių ir viešųjų įstaigų (pavyzdžiui, ligoninių) projektai, skirti įvairių atliekų 
rūšių (pavojingų, biologiškai skaidžių, medicininių, pakuočių, transporto priemonių, statybinių ir kt.) 
surinkimui, apdorojimui, rūšiavimui ir perdirbimui.  

6.1.1 Atliekų šalinimo ir surinkimo infrastruktūros modernizavimas 

ISPA ir Sanglaudos fondo lėšos buvo pagrindinis finansavimo šaltinis modernizuojant atliekų šalinimo 
infrastruktūrą Lietuvoje ir įgyvendinant VSATP tikslus, susijusius su aplinkos apsaugos ir visuomenės 
sveikatos saugos normų reikalavimų neatitinkančių sąvartynų uždarymu ir atliekų šalinimu tik ES 
reikalavimus atitinkančiuose regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose.  
 
ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis iki 2014 m. pradžios buvo uždaryti su sutvarkyti 738 seni sąvartynai 
ir šiukšlynai, dar 70 bus uždaryta ir sutvarkyta iki 2015 m. pabaigos, taigi, iš viso planuojama 
sutvarkyti 808 senus sąvartynus. Vietoje jų įrengta 11 modernių regioninių nepavojingų atliekų 
sąvartynų (po vieną kiekviename atliekų tvarkymo regione, išskyrus Kauno regioną, kuriame buvo 
įrengti du sąvartynai). Naujai įrengti regioniniai nepavojingų atliekų sąvartynai tapo vienintelėmis 
legaliomis atliekų šalinimo vietomis, kai nuo 2009 m. liepos mėn. buvo uždrausta atliekas šalinti 
kituose sąvartynuose.  
 
ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis taip pat buvo plėtojama atliekų surinkimo infrastruktūra: statomos 
didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, įrengiamos 
atliekų perkrovimo stotys, konteinerinės aikštelės ir pan. Informacija apie ISPA ir Sanglaudos fondo 
lėšomis Lietuvoje sukurtą atliekų tvarkymo infrastruktūrą pateikiama lentelėje (45 lentelė).  
 
45 lentelė. ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis 2000-2013 m. sukurta (modernizuota) atliekų 
surinkimo ir šalinimo infrastruktūra Lietuvoje  

Infrastruktūros elementas 2000-2006 m. 2007-2013 m. 
(suplanuota) 

Iš viso 
(suplanuota) 

Iš viso 
pasiekta iki 

2014 m. 
pradžios 

Liko pasiekti 
iki 2015 m. 

pabaigos 

Sutvarkyti seni sąvartynai 
(šiukšlynai)  

467 341 808 738 70 

Įrengti regioniniai nepavojingų 
atliekų šalinimo sąvartynai  

11 0 11 11 0 

DGASA ir atliekų priėmimo punktai 70 53 123 101 22 
ŽAKA 13 41 54 40 14 
Konteinerinės aikštelės (Šiaulių 
regione) 

347 0 347 347 0 

Atliekų perkrovimo stotys (Kauno 
ir Panevėžio regionuose) 

5 0 5 5 0 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Pažymėtina, kad senų, ES aplinkosaugos reikalavimų ir visuomenės sveikatos normų neatitinkančių 
sąvartynų ir kitų atliekų šalinimo vietų (šiukšlynų) kiekis skirtinguose atliekų tvarkymo regionuose 
ženkliai skyrėsi. Daugiausiai tokių atliekų šalinimo vietų buvo Šiaulių regione (171), mažiausiai – 
Marijampolės (19), Telšių (34) ir Klaipėdos (39) regionuose. Informacija apie atliekų šalinimo 
(sąvartynų) infrastruktūros modernizavimą ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis atskiruose atliekų 
tvarkymo regionuose pateikiama lentelėje (46 lentelė). 
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46 lentelė. Senų sąvartynų (šiukšlynų) tvarkymas regionuose ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis 
2000-2013 m. 

Atliekų 
tvarkymo 
regionas 

Sutvarkyti seni 
sąvartynai 

(šiukšlynai) 
2000-

2006 m. 
2007-

2013 m. 
Alytaus 1 93 
Kauno 58 0 
Klaipėdos 38 1 
Marijampolės 1 18 
Panevėžio 1 93 
Šiaulių 117 54 
Tauragės 1 58 
Telšių 33 1 
Utenos 104 10 
Vilniaus 113 13 
Iš viso 467 341 

 

 
Šaltinis: sudaryta autorių. 

6.1.2 Užduočių, susijusių su komunalinių atliekų tvarkymo sistemų 
sukūrimu savivaldybėse, įgyvendinimas  

VSATP savivaldybėms nustatytos užduotys, susijusios su: 
 

 viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos visuotinumo (paslauga turi būti teikiama ne 
mažiau kaip 95 proc. savivaldybės teritorijos gyventojų), kokybės, įperkamumo ir atitikties 
aplinkos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimu;  

 antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių įrengimu ir atskiro surinkimo konteinerių pastatymu;  
 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimu (privaloma įrengti ne mažiau kaip vieną 

DGASA 50000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip vieną DGASA kiekvienoje savivaldybėje).  
 
Taip pat, savivaldybės iki 2013 m. turėjo užtikrinti, kad: 
 

 šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 50 proc. per metus savivaldybės teritorijoje 
susidariusių atliekų (kitos atliekos turi būti perdirbtos ar kitaip panaudotos); 

 sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos, t. y. išrūšiavus likusios , netinkamos perdirbti ar 
kitaip naudoti, atliekos. 

 
Antrinių žaliavų konteinerių pirkimas 
 
Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis savivaldybėms buvo perkami antrinių 
žaliavų (stiklo, plastiko, popieriaus) surinkimo konteineriai. 2006-2011 m. laikotarpiu Aplinkos 
ministerija centralizuotai nupirko ir savivaldybėms išdalino 19667 antrinių žaliavų konteinerius100. 
Antrinių žaliavų konteineriai atskirose savivaldybėse buvo perkami ir vėlesnių metų GPAT lėšomis. 
2011-2012 m. skirtos dotacijos savivaldybėms įsigyti individualių namų valdų konteinerius pakuočių 
(stiklo, plastiko, popieriaus ir kartono) atliekoms surinkti: 2011 m. nupirkti 76382 tokie konteineriai, 
2012 m. skirtos dotacijos savivaldybėms įsigyti dar 1500 konteinerių101.  
 

                                                 
100 Aplinkos ministerija, Konteinerių pirkimas savivaldybėms, http://www.am.lt/VI/index.php#a/6687 (žiūrėta 2014-07-15).  
101 Lietuvos 2010-2012 m. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų suderinimo su nacionaliniais teisės aktais 
ir jos įgyvendinimo ataskaita. 

http://www.am.lt/VI/index.php#a/6687
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Savivaldybių duomenimis102 iš viso iki 2013 m. iš įvairių lėšų buvo nupirktas 48731 antrinių žaliavų 
konteineris, 2013 m. buvo naudojama 22073 konteineriai, savivaldybėms trūko 22762 konteinerių 
antrinėms žaliavoms (47 lentelė). GPAT programa yra pagrindinis AŽ konteinerių finansavimo šaltinis 
savivaldybėse – šios programos lėšomis nupirkta apie 60 proc. visų AŽ konteinerių (48 lentelė).  
 
47 lentelė. Informacija apie AŽ konteinerius 2013 m. 

AŽ konteineriai Turimi 2013 m. Planuoti gauti 2013 m. Naudojami 2013 m. Trūkstami 2013 m. 
Stiklui 7337 889 7140 9996 
Plastikui 7576 714 8871 11672 
Popieriui 6536 583 6062 1094 
Iš viso 21449 2186 22073 22762 

Šaltinis: Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymą Lietuvos savivaldybėse 2013 m. 

 
48 lentelė. Informacija apie AŽ konteinerių finansavimo šaltinius  

AŽ 
konteineriai 

AM nupirkti 
iš GPATP 

ES lėšos Savivaldybių lėšos Atliekų 
tvarkytojų lėšos 

Kitos (pvz., 
GIO) lėšos 

Iš visų 
šaltinių 

Stiklui 5033 369 106 1276 3 6787 
Plastikui 13269 361 104 1146 12625 27505 
Popieriui 11080 353 151 1052 1803 14439 
Iš viso 29382 1083 361 3474 14431 48731 
Iš viso, proc. 60% 2% 1% 7% 30% 100% 

Šaltinis: Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymą Lietuvos savivaldybėse 2013 m. 

 
GPAT programos lėšomis 2010-2013 m. laikotarpiu taip pat buvo finansuoti 5 privačių ūkio subjektų 
projektai, skirti įvairių pakuotės atliekų (antrinių žaliavų) surinkimo ir rūšiavimo pajėgumų 
stiprinimui (bendra subsidijų suma – 2,1 mln. litų; du projektus įgyvendino UAB „Virgilijus ir Co“, po 
vieną – UAB „Antraža“, UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir AB „Specializuotas transportas“). UAB 
„Virgilijus ir Co“ pirko antrinių žaliavų preskonteinerius, skirtus įmonėms, organizacijoms, prekybos 
centrams ir kitiems ūkio subjektams. UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ įgyvendino projektą, kurio 
metu Druskininkų mieste buvo pastatyti 45 giluminiai antrinių žaliavų konteineriai. AB „Specializuotas 
transportas“ įgyvendino projektą, kurio metu Šiaulių miesto švietimo ir mokymo įstaigos buvo 
aprūpintos lauko ir vidaus konteineriais, skirtais pakuočių atliekoms surinkti (nupirkti 288 lauko ir 
332 vidaus konteineriai). UAB „Antraža“ Panevėžyje pastatė komunalinių atliekų rūšiavimo liniją, 
skirtą antrinėms žaliavoms iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirti (įrangos projektinis 
pajėgumas 30000 tonų mišrių komunalinių atliekų per metus). Detalesnė informacija apie GPAT 
programos lėšomis finansuotus pakuotės atliekų surinkimo ir rūšiavimo pajėgumų stiprinimo 
projektus pateikiama 5 priede. 
 
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas 
 
ISPA ir Sanglaudos fondo parama reikšmingai prisidėjo prie VSAPT nustatytos užduoties įrengti ne 
mažiau kaip vieną DGASA 50000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip vieną DGASA kiekvienoje 
savivaldybėje, įgyvendinimo. Savivaldybių duomenimis103, 2013 m. jų teritorijose veikė 83 DGASA ir 
187 atliekų priėmimo punktai. ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis iki 2014 m. pradžios buvo įrengtos 67 
DGASA ir 34 APP, dar 22 DGASA suplanuota įrengti iki 2015 m. pabaigos.  
 
Vertinant ISPA ir Sanglaudos fondo finansavimo vaidmenį plėtojant DGASA ir atliekų priėmimo punktų 
tinklą atliekų tvarkymo regionuose matyti, kad daugelyje atliekų tvarkymo regionų daugiau nei pusė 
visų DGASA, o kai kuriuose regionuose (Tauragės ir Vilniaus, vertinant be Vilniaus m. sav.) visos 
DGASA buvo įrengtos ISPA ir SF lėšomis. Vertinant šalies mastu iki 2014 m. pradžios ISPA ir SF lėšomis 
buvo įrengta 67 proc. visų veikusių DGASA (49 lentelė).  
 

                                                 
102 Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymą Lietuvos savivaldybėse 2013 m. (duomenis pateikė 57 
savivaldybės, išskyrus Alytaus r., Prienų r. ir Vilniaus m. savivaldybes).  
103 Duomenis pateikė 57 savivaldybės (nepateikė Alytaus r., Prienų r. ir Vilniaus m. savivaldybės). 
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Savivaldybių duomenimis, 2013 m. konteineriuose buvo surinkta apie 825 tūkst. tonų (arba apie 
87 proc.), o DGASA – 46 tūkst. tonų (arba apie 5 proc.) visų komunalinių atliekų.  
 
49 lentelė. ISPA ir SF lėšų vaidmuo plėtojant DGASA tinklą Lietuvoje 

Atliekų 
tvarkymo 
regionas 

2013 m. 
veikė 

DGASA* 

2013 m. 
veikė APP 

ISPA ir SF lėšomis įrengta 
DGASA iki 2014 m. pr. 

2007-2013 m. SF 
lėšomis liko 

įrengti 

ISPA ir SF 
lėšomis įrengtų 

DGASA dalis* 
Alytaus 20 1 9+6*=15 1 45%* 
Kauno 11 6 6 5 55% 
Klaipėdos 5 6 0 10 50% 
Marijampolės 7 5 5 0 71% 
Panevėžio 9 5 8 0 89% 
Šiaulių 9 25** 8 0 89% 
Tauragės 4 4 4 0 100% 
Telšių 4 0 3 0 75% 
Utenos 7 1 6 0 86% 
Vilniaus 7 134 7+5*=12 6 100%* 
Iš viso 83 187 56+11*=67 22 67% 
* Duomenų apie 2013 m. veikusias DGASA nepateikė Alytaus r., Prienų r. ir Vilniaus m. savivaldybės. Šiose savivaldybėse ISPA 
ir SF lėšomis buvo įrengtos atitinkamai 3, 3 ir 5 DGASA. Vertinant ISPA ir SF lėšomis sukurtų DGASA dalį atitinkamuose 
regionuose (Alytaus ir Vilniaus) ir šalies mastu šių savivaldybių duomenys eliminuoti.  
** APVA duomenimis, 2000-2006 m. ISPA ir SF lėšomis Šiaulių regione buvo įrengti 34 atliekų priėmimo punktai, tačiau šio 
regiono savivaldybės nurodo mažesnį 2013 m. veikusių APP skaičių (24 veikiantys APP). 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymą Lietuvos 
savivaldybėse 2013 m. ir APVA duomenis.  

 

6.1.3 Užduočių, susijusių su komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymu, įgyvendinimas 

Siekiant tvarkyti atliekas, atsižvelgiant į atliekų tvarkymo prioritetų hierarchiją ir mažinti 
sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, svarbus vaidmuo tenka komunalinių biologiškai 
skaidžių atliekų tvarkymui, kadangi šios atliekos sudaro didelę dalį komunalinių atliekų (skirtingais 
vertinimais, nuo 30 iki 60 proc. – plačiau apie sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų 
sudėtį ir komunalinių BSA kiekį žr. ataskaitos 4.4.1 dalį). Be to, šalinant biologiškai skaidžias atliekas 
sąvartyne, jų irimo produktai daro didelį neigiamą poveikį klimato kaitai ir aplinkos kokybei. VSATP 
nustatyta užduotis komunalines biologiškai skaidžias atliekas tvarkyti taip, kad iki 2013 m. 
sąvartynuose šalinamos komunalinės BSA sudarytų ne daugiau kaip 50 proc. 2000 metų komunalinių 
BSA. Savivaldybėms nustatytos konkrečios užduotys, susijusios su didžiausiu leistinu šalinti 
komunalinių BSA kiekiu. 
 
Komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduotį savivaldybės gali įgyvendinti individualiai arba 
bendradarbiaudamos su kitomis savivaldybėmis. VSATP nustatytas privalomas reikalavimas atskirai 
rinkti ir kompostuoti „žaliąsias atliekas“ (t. y. sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biologines atliekas), 
skatinti individualų žaliųjų atliekų kompostavimą; diegti atliekų mechaninį ir biologinį apdorojimą 
arba atskirą BSA surinkimą; atskirai surinktas komunalines BSA perdirbti ar kitaip naudoti (komposto 
gamyba, biodujų išgavimas ir naudojimas).  
 
ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuota ši infrastruktūra, galinti turėti įtakos sąvartynuose 
šalinamų komunalinių BSA kiekio mažinimui: 
 

1) Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas (siekiant skatinti naudojimąsi šiomis 
aikštelėmis taikomas draudimas sąvartynuose šalinti žaliąsias sodų, parkų, želdynų tvarkymo 
atliekas); 

2) Komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statyba. 
3) Namų ūkių (individualių valdų gyventojų) aprūpinimas kompostavimo konteineriais.  
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Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas. ISPA ir 2004-2006 m. Sanglaudos fondo lėšomis 
buvo įrengta 13 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių, 2007-2013 m. Sanglaudos fondo lėšomis 
planuojama įrengti dar 41 ŽAKA (27 buvo įrengtos iki 2014 m. pradžios).  
 
1 pavyzdys. ŽAKA įrengimo įtaka komunalinių BSA šalinimo mažinimui 

Įrengus visas planuojamas žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, numatyta apdoroti iki 130 tūkst. tonų žaliųjų 
atliekų (daroma prielaida, kad į 1 m2 galima per metus priimti iki 570 kg žaliųjų atliekų). APVA duomenimis, vien 
per 2012 m., įrengus 13 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių, buvo sukurti pajėgumai apdoroti apie 40 tūkst. 
tonų žaliųjų atliekų. 

Šaltinis: APVA 2012 metų veiklos ataskaita. 

 
Apie 2/3 visos atliekų tvarkymui skirtos 2007-2013 m. Sanglaudos fondo paramos buvo nukreipta į 
komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą – komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio 
apdorojimo įrenginių statybą ir namų ūkių aprūpinimą individualaus kompostavimo konteineriais. 
 
Atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statyba: 8 iš 10 regionų nuspręsta statyti 
mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginius (išskyrus Klaipėdos regioną, kur statomi tik 
atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginiai ir Tauragės regioną, kur numatytas tik biologinis atliekų 
apdorojimas). Iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirtų biologiškai skaidžių atliekų apdorojimui 
4 regionuose (Alytaus, Telšių, Panevėžio ir Utenos) planuojama statyti sausos fermentacijos biodujų 
išgavimo įrenginius, Vilniaus regione – biodžiovinimo įrenginį, Kauno, Marijampolės ir Šiaulių 
regionuose – uždaro, o Tauragės regione – atviro kompostavimo įrenginius. 
 
Individualaus kompostavimo konteineriai perkami visuose atliekų tvarkymo regionuose. Šiuose 
konteineriuose galima kompostuoti virtuvės atliekas (vaisių ir daržovių liekanos, kevalai, lukštai, 
kavos ir arbatos tirščiai), sodo ir daržo atliekas (nupjauta žolė, medžių lapai, smulkios šakos). 
Individualių valdų gyventojams numatyta išdalinti 172015 įvairaus tūrio (600-900 litrų) 
kompostavimo konteinerių. Iki 2014 m. pradžios buvo nupirkta ir išdalinta daugiau kaip pusė visų 
konteinerių. Nors konteinerių dalinimas gyventojams neturi ženklios įtakos biologiškai skaidžių 
atliekų mažinimo sąvartynuose užduoties įgyvendinimui, tačiau tokiu būdu gyventojams parodomi 
alternatyvūs atliekų tvarkymo būdai, sudaromos prielaidos atsirasti rūšiavimo, pakartotino atliekų 
panaudojimo ir perdirbimo įpročiams. 
 
2 pavyzdys. Individualaus kompostavimo įtaka komunalinių BSA šalinimo mažinimui 

Vertinama, kad 1 m3 komunalinių biologiškai skaidžių atliekų svoris yra apie 200 kg. APVA duomenimis, vien 
2012 m. išdalinus daugiau kaip 70 tūkst. konteinerių buvo sukurtos galimybės apdoroti apie 10 tūkst. tonų 
biologiškai skaidžių atliekų ir taip sumažinti šių atliekų šalinimo sąvartyne apimtis apie 2 proc. (2011 m. 
Lietuvoje buvo pašalinta apie 505 tūkst. tonų biologiškai skaidžių atliekų.).  

Šaltinis: APVA 2012 metų veiklos ataskaita. 

 
Skatinant biologiškai skaidžių atliekų individualų kompostavimą, pavienėse savivaldybėse pradėtas 
atskiras biologiškai skaidžių atliekų surinkimas ir kompostavimas. Vadovaujantis ekspertiniais 
vertinimais104, 2010 m. individualiai sukompostuota apie 7400 tonų, 2011 m. – apie 12000 tonų, 
2012 m. – apie 23800 tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų (tai sudaro apie 6 proc. 2012 m. 
susidariusio komunalinių BSA kiekio). 
 
Komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduoties įgyvendinimas. Regioniniuose nepavojingų atliekų 
sąvartynuose šalinamų komunalinių BSA kiekis 2012 m. ir 2013 m. ženkliai sumažėjo, nors 2007-
2013 m. Sanglaudos fondo projektai, skirti komunalinių BSA tvarkymo infrastruktūros plėtrai, dar tik 
pradedami įgyvendinti ir jie negalėjo turėti reikšmingo poveikio šalinamų komunalinių BSA kiekiui. 
Užduoties įgyvendinimą iš dalies palengvina tai, kad, patvirtinus VATP, buvo nustatytas didesnis 
leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis (VSATP užduotys buvo skaičiuojamos nuo 2000 m. pašalinto 

                                                 
104 Lietuvos 2010-2012 m. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų suderinimo su nacionaliniais teisės aktais 
ir jos įgyvendinimo ataskaita. 
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kiekio, o VATP – nuo 2000 m. susidariusio komunalinių BSA kiekio). 2013 m. duomenimis Lietuvos 
mastu buvo beveik įvykdyta 2020 m. komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduotis (šalinti ne daugiau 
kaip 35 proc. 2000 m. susidariusio komunalinių BSA kiekio).  
 
50 lentelė. Komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduočių vykdymas Lietuvoje 

Rodiklis 2000 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 
Susidarė komunalinių BSA, t 765.550,00 

    Sąvartyne pašalinta komunalinių BSA, t* 725.200,00 621.000,00 505.000,00 400.000,00 n.d. 
Sąvartyne pašalinta komunalinių BSA, t** - - - 408.639,45 273.312,34 
Atliekų biologinis skaidumas, proc. 60%* 60%* 50%* 42%** 39,60%** 
Komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduotis: 

     Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis, 
proc. nuo 2000 m. kiekio - 75% 65%*** 55%*** 50% 
Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis, 
t pagal VSATP; skaičiuojant nuo 2000 m. pašalinto 
kiekio 725.200,00 544.500,00 n.d. n.d. 362.600,00 
Didžiausias leistinas šalinti komunalinių BSA kiekis, 
t; skaičiuojant nuo 2000 m. susidariusio kiekio**** 765.550,00 574.162,50 497.607,50 421.052,50 382.775,00 
Užduoties vykdymas: 

     Lyginant su 2000 m. pašalintu kiekiu - 86% 70% 55% 38% 
Lyginant su 2000 m. susidariusiu kiekiu - 81% 66% 52% 36% 

Paaiškinimai: * Lietuvos 2010-2012 m. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų suderinimo su 
nacionaliniais teisės aktais ir jos įgyvendinimo ataskaitos duomenys. ** Autorių skaičiavimai pagal regioniniuose 
komunalinių atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir sąvartynuose 
pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo ataskaitų duomenis. *** 2011 m. ir 2012 m. užduotis nebuvo 
nustatyta, pateikiami tyrimo autorių skaičiavimų duomenys. **** EK rekomenduojamas skaičiavimo būdas. 

 
Siekiant toliau mažinti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimą sąvartynuose, VATP 2014-
2020 m. nustatytos tokios biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir rūšiuojamojo 
atliekų surinkimo sistemos plėtros užduotys:105 
 

 iki 2016 metų gyventojams ir kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir 
kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir 
tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą jų susidarymo vietoje; 

 iki 2016 metų baigti įrengti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų 
atskiriamos ir apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos, arba mechaninio apdorojimo 
įrenginius, kuriuose biologiškai skaidžios atliekos būtų apdorojamos prieš jas perduodant 
naudoti energijai gauti; 

 iki 2019 metų įdiegti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti pakankamus 
pajėgumus atskirai surinktoms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti; 

 biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą pagal galimybes suderinti su 
komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo infrastruktūra. 

 
Šioms užduotims įgyvendinti VATP numatytos konkrečios priemonės: parengti mažos apimties 
kompostavimo tvarką, nustatyti maisto/ virtuvės atliekų rūšiuojamojo surinkimo reikalavimus, teikti 
finansinę paramą bandomiesiems biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) 
projektams, apimantiems visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą ir kt. 

  

                                                 
105 VATP, 239 punktas. 
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6.1.4 Pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūros kūrimas, gaminių ir 
pavojingų atliekų tvarkymas  

ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis buvo pastatytas pavojingų atliekų deginimo įrenginys, pradėtos 
pavojingų atliekų sąvartyno statybos. Projektinis pavojingų atliekų deginimo įrenginio pajėgumas – 
8000 tonų per metus. Pavojingų atliekų sąvartyną sudarys keturios sekcijos, atliekų kaupo dugno 
plotas sudarys apie 7880 kvadratinių metrų.  
 
ISPA ir Sanglaudos fondo parama reikšmingai prisidėjo prie aplinkos taršos pavojingomis atliekomis 
mažinimo ir aplinkos kokybės gerinimo. Paramos lėšomis buvo sutvarkyti praeities taršos 
pavojingomis atliekomis šaltiniai: 
 

 Uždarytas ir rekultivuotas Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartynas (uždengto 
sąvartyno plotas – 18.390 m2, nuvandeninto sąvartyno plotas- 49.640 m2).  

 Surinktos ir sutvarkytos bankrutavusių įmonių paliktos pavojingos atliekos. Iš dešimties 
bankrutavusių įmonių surinkta ir išvalyta daugiau nei 1100 tonų (822,47 m3) pavojingų 
atliekų. 

 Surinkti ir sutvarkyti pesticidai iš 30 pesticidų sandėlių, išvalytos pesticidais užterštos 
teritorijos ir dirvožemis. Bendras sutvarkytų pesticidų kiekis – beveik 2090 tonų. Pesticidų 
gaisravietėse surinkta ir sutvarkyta 5.137,66 m3 pesticidais užteršto dirvožemio. 

 
Gaminių ir pavojingų atliekų tvarkymui buvo panaudota ir dalis nacionalinių programų lėšų: 
 

 Pesticidų atliekų tvarkymo finansavimas nacionalinių programų lėšomis. 2004 m. 
Aplinkos ministerija įgyvendino LAAIF programos finansuotą projektą „Pesticidų atliekų 
nukenksminimas“ (projektui skirta 9 mln. litų iš LAAIF programos, sutvarkyta 1375 tonų 
pesticidų atliekų). Pesticidai taip pat buvo tvarkomi Aplinkos apsaugos rėmimo programos 
lėšomis (skirta 600 tūkst. Lt). Pesticidų atliekos supakuotos, identifikuotos ir išvežtos į 
Vokietiją sudeginti. 

 Pavojingų atliekų tvarkymo finansavimas LAAIF programos lėšomis. 2004-2013 m. 
laikotarpiu LAAIF programos lėšomis finansuota 11 ūkio subjektų projektų, skirtų įvairių rūšių 
pavojingoms atliekoms tvarkyti (panaudota alyva, nafta užterštas gruntas, naudoti netinkamos 
transporto priemonės, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, automobilių filtrai). Bendras 
projektų biudžetas – 5,3 mln. litų. Sukurti metiniai atliekų tvarkymo pajėgumai – apie 40885 
tonos106. 

 Pavojingų atliekų surinkimo ir apdorojimo finansavimas GPAT programos lėšomis. 
Nemaža dalis GPAT programos lėšų (apie 2 mln. litų arba 29 proc. visų 2010-2013 m. 
laikotarpiu skirtų lėšų) buvo skirta specifinių pavojingų atliekų surinkimo ir apdorojimo 
pajėgumų stiprinimo projektų finansavimui. Finansuoti 5 ūkio subjektų projektai: 4 projektai, 
skirti EEĮ atliekų (smulkios elektros ir elektroninės įrangos, stambių namų apyvokos prietaisų, 
spausdintuvų, kopijavimo aparatų) surinkimui ir apdorojimui (konteinerių ir transporto 
priemonių pirkimas, įrangos įsigijimas) ir 1 projektas, skirtas tepalo, kuro ir oro filtrų atliekų 
perdirbimo linijai įsigyti (pajėgumas – 1000 tonų per metus).  

 Padangų atliekų perdirbimo finansavimas. Dalis LAAIF ir GPAT tvarkymo programų lėšų 
buvo skirta padangų atliekų perdirbimui: finansuoti du UAB „Metaloidas“ projektai, kuriuos 
įgyvendinant sukurti padangų perdirbimo pajėgumai sudaro 8000 tonų per metus (2004 m. iš 
LAAIF programos skirta 1540 mln. Lt, 2010 m. iš GPAT programos skirta 262,4 mln. Lt)107. 

 
Detalesnė informacija apie GPAT programos lėšomis finansuotus pavojingų gaminių (EEĮ atliekų, 
tepalo, kuro ir oro filtrų atliekų) ir padangų surinkimo ir perdirbimo pajėgumų stiprinimo projektus 
pateikiama 5 priede. 
 

                                                 
106 LAAIF pateikta informacija apie LAAIF programos lėšomis finansuotus projektus.  
107 LAAIF informacija. 
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6.1.5 Užduočių, susijusių su atliekų perdirbimu ar kitokiu naudojimu, 
įgyvendinimas 

Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas yra vienas iš atliekų perdirbimo būdų. 
Sąlygos atliekų kompostavimui buvo sukurtos daugiausiai ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis. 
Nacionalinių programų (LAAIF ir GPAT) lėšomis buvo kuriami tam tikrų atliekų rūšių atskiro 
surinkimo ir perdirbimo pajėgumai.  
 
Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis buvo centralizuotai perkami antrinių 
žaliavų konteineriai ir jais aprūpinamos savivaldybės, kad būtų užtikrinta antrinių žaliavų (popieriaus 
ir kartono, stiklo ir plastiko) rūšiavimo galimybė ir priemonės visiems atliekų turėtojams. Atskiras 
antrinių žaliavų surinkimas yra svarbi priemonė antrinių žaliavų kokybei užtikrinti ir perdirbimo 
apimtims plėsti. 2010-2013 m. laikotarpiu GPAT programos lėšomis buvo finansuota 17 privačių ūkio 
subjektų projektų, skirtų gaminių ar pakuotės atliekų surinkimo, rūšiavimo, apdorojimo ir perdirbimo 
pajėgumams stiprinti (projektams skirta virš 7,1 mln. litų subsidijų).  
 
Įgyvendinus GPAT lėšomis finansuotus pakuotės atliekų apdorojimui ir perdirbimui skirtus projektus 
bus108 sukurti/ išplėsti pakuotės (daugiausiai plastikinės) atliekų perdirbimo pajėgumai (planuojama 
sutvarkyti daugiau kaip 1600 tonų pakuotės atliekų per metus), UAB „Ekobazė“ planuoja įsigyti įrangą 
išrūšiuotų pakuotės atliekų smulkinimui ir KAK gamybai (planuojama pagaminti apie 4400 tonų KAK 
per metus). Detalesnė informacija apie GPAT lėšomis 2010-2013 m. finansuotus pakuotės atliekų 
perdirbimo ir apdorojimo pajėgumų stiprinimo projektus pateikiama 5 priede.  
 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis buvo finansuojami ne 
komunalinių ar pakuotės atliekų, o statybos, gamybinių, medicinos ir kitų specifinių atliekų (įskaitant 
antrines žaliavas) surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo pajėgumų stiprinimo projektai. 2003-2013 m. 
finansuoti 79 projektai (daugiausiai projektų įgyvendino privačios įmonės). Daugiausiai lėšų buvo 
skirta pavojingų atliekų tvarkymui, pesticidų ir medicininių atliekų apdorojimui. Vertinant pagal 
sutvarkytų atliekų kiekius/ sukurtus atliekų tvarkymo pajėgumus išsiskiria kitos atliekų rūšys: 
statybinės atliekos, biologiškai skaidžios atliekos (daugiausiai gamybos) ir antrinės žaliavos (plačiau 
žr. 51 lentelė).  
 
51 lentelė. 2003-2013 m. LAAIF programos lėšų pasiskirstymas pagal atliekų rūšis ir tvarkymo 
būdą 

Atliekų rūšis ir tvarkymo būdas Finansuota 
projektų 

Skirta lėšų iš LAAIF 
programos 

Sutvarkyta atliekų/ sukurti 
pajėgumai 

Lt % t/ m. % 
Antrinių žaliavų apdorojimas, perdirbimas 6 2066351 5% 10427 1% 
Antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas 11 4427286 12% 70003 6% 
BSA prevencija, apdorojimas, perdirbimas 11 4723567 12% 131558 12% 
Statybinių atliekų rūšiavimas, apdorojimas, 
perdirbimas 

7 2060260 5% 784400 72% 

Medicininių atliekų apdorojimas 19 5659998 15% 966 0% 
Medienos atliekų apdorojimas, perdirbimas 8 2207222 6% 39782 4% 
Pavojingų atliekų apdorojimas, perdirbimas, 
nukenksminimas 

10 5099340 13% 40485 4% 

Padangų perdirbimas 1 1540000 4% 6000 1% 
Pesticidų apdorojimas 1 9000000 24% 1375 0% 
Polietileno perdirbimas 1 690000 2% 860 0% 
Pavojingų atliekų surinkimas 1 248280 1% 400 0% 
Putų polistireno surinkimas 1 295391 1% 325 0% 
Nepavojingų atliekų prevencija ir perdirbimas 2 67887 0% 22 0% 
Iš viso: 79 3808558

2 
100% 1086602 100% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LAAIF informaciją. 

                                                 
108 4 ir 6 finansuotų projektų įgyvendinami 2014 m. 
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Atsižvelgiant į LAAIF programos lėšomis finansuotų projektų pobūdį (finansuoti ne komunalinių 
atliekų tvarkymui skirti projektai), komunalinių atliekų perdirbimo ar kitokio panaudojimo užduoties 
kontekste aktuali tik nedidelė dalis LAAIF programos lėšomis finansuotų projektų (daugiausiai 
antrinių žaliavų surinkimui, rūšiavimui ir perdirbimui skirti projektai). LAAIF programos lėšomis 
finansuota 16 projektų, skirtų antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo pajėgumams 
stiprinti (bendras sukurtas antrinių žaliavų tvarkymo pajėgumas – daugiau kaip 80 tūkst. tonų per 
metus). Detalesnė informacija apie šiuos projektus pateikiama lentelėje (52 lentelė).  
 
52 lentelė. LAAIF programos lėšomis finansuoti komunalinių atliekų tvarkymo pajėgumų 
stiprinimo projektai, 2003-2013 m. 

Paramos 
gavėjas 

Projekto pavadinimas  Projekto 
tipas 

Atliekų rūšis Subsidijos 
dydis, Lt 

Sutvarkyta 
atliekų, 
t/m. 

UAB 
„Ekorema“ 

Popieriaus atliekų perdirbimo 
technologinės linijos modernizavimas 

Perdirbimas Popierius 
(makulatūra) 

124006 600 

UAB „Valda“ Antrinių žaliavų rūšiavimo bei 
paruošimo perdirbimui technologinės 
linijos modernizavimas 

Rūšiavimas Plastikinės, stiklo 
ir popieriaus 
atliekos 

137696 411 

UAB „Kauno 
stiklas“ 

Stiklo atliekų rūšiavimo linija su 
automatine Fe ir Non Fe metalų 
atskyrimo sistema 

Rūšiavimas Stiklo atliekos 600000 5000 

UAB „Ekobazė“ Antrinių žaliavų atskyrimas iš bendro 
komunalinių atliekų srauto Vilniaus 
regioniniame sąvartyne 

Rūšiavimas Plastiko, stiklo, 
popieriaus 
pakuotės 

600000 4530 

AB „Kauno 
švara“ 

Plastikinės pakuotės (PET) ir 
polietileno rūšiavimo ir presavimo 
linijos diegimas 

Rūšiavimas Plastikinės 
pakuotės ir 
polietileno atliekos 

480000 1150 

AB 
„Specializuotas 
transportas“ 

Antrinių žaliavų apimčių didinimas, 
mažinant komunalinių atliekų kiekius, 
gerinant surinkimą, išrūšiavimą bei 
paruošimą perdirbti 

Rūšiavimas Plastikinės, stiklo 
ir popieriaus 
pakuotės atliekos 

264310 3152 

UAB „Antraža“ Stiklo atliekų rūšiavimo linija Rūšiavimas Stiklo atliekos 600000 1222 
UAB „Bateris“ Plastiko atliekų paruošimo perdirbimui 

technologinė linija 
Apdorojimas Plastikinės 

atliekos 
600000 700 

UAB 
„Virginijus ir 
Ko“ 

Antrinių žaliavų paruošimo 
perdirbimui technologinės linijos 
modernizavimas 

Surinkimas, 
rūšiavimas  

Plastikinės, stiklo 
ir popieriaus 
pakuotės atliekos 

350000 17 

UAB „Antraža“ Antrinių žaliavų surinkimas, 
rūšiavimas ir realizavimas.  

Surinkimas, 
rūšiavimas  

Stiklo atliekos 600000 7000 

UAB 
„Marijampolės 
švara“ 

Antrinių žaliavų perrūšiavimo ir 
presavimo įrangos įsigijimas 

Rūšiavimas Plastikinės, stiklo 
ir popieriaus 
pakuotės atliekos 

350000 1070 

UAB „VSA 
Vilnius“  

Buityje susidarančių antrinių žaliavų 
rūšiavimo bei paruošimo perdirbimui 
linija 

Rūšiavimas Plastikinių 
pakuočių atliekos 

345280 11351 

UAB „Veeko“ Plastmasės atliekų ir plastikinės 
pakuotės atliekų perdirbimas 

Perdirbimas Plastikinės 
pakuotės atliekos 

400000 160 

UAB „Dzūtra“ Dzūtros atliekų perdirbimas Perdirbimas Plastiko atliekos 22545 8500 
UAB 
„Švaresta“ 

Buitinių gamybinių atliekų ir antrinių 
žaliavų surinkimas, rūšiavimas, 
utilizavimas Vilkaviškio rajone 

Surinkimas, 
rūšiavimas  

Komunalinės ir 
plastiko, stiklo ir 
popieriaus 
pakuotės atliekos 

100000 35100 

UAB „Maišelis“ Klaipėdos regiono plastiko atliekų 
perdirbimas su tolimesniu jų 
panaudojimu gamyboje 

Perdirbimas Plastiko atliekos 400000 150 

Iš viso 
   

5973837 80113 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LAAIF informaciją. 
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Nepaisant visų investicijų į komunalinių atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo pajėgumų 
stiprinimą, 2013 metais šalies mastu nebuvo įvykdyta komunalinių atliekų perdirbimo ar kitokio 
panaudojimo užduotis: perdirbta ar kitaip panaudota tik 21 proc. visų komunalinių atliekų. Nustatytą 
užduotį perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų įvykdė keturios 
savivaldybės109, tačiau šis tikslas įgyvendintas taikant vieną žemiausių pagal prioritetų hierarchiją 
atliekų panaudojimo būdų – deginimą su energijos išgavimu (dėl 2013 m. Klaipėdoje pradėtos 
eksploatuoti termofikacinės elektrinės, naudojančios komunalines, nepavojingas gamybos ir kitos 
ūkinės veiklos atliekas, taip pat biokurą energijos gamybai). 

6.2 ATLIEKŲ PROJEKTŲ ĮTAKA APLINKOS KOKYBEI, SOCIALINEI IR 
EKONOMINEI SITUACIJAI 

Atliekų sektoriaus projektų įtaka aplinkos kokybei. Atliekų sektoriaus projektų įtaka aplinkos 
kokybei vertinama pagal finansuotų projektų įtaką atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų 
įgyvendinimui. Atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų hierarchija, kurią nustato ES atliekų 
direktyva, nurodo, koks atliekų tvarkymo būdas aplinkosauginiu požiūriu yra labiausiai ir koks 
mažiausiai pageidaujamas.  
 
Laikantis nustatyto atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumo, pirmiausia turi būti vengiama 
atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma 
išvengti, paruošiamos naudoti pakartotinai, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo 
mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. ES sąvartynų direktyva 
nustato reikalavimus atliekų šalinimo sąvartynams, kad atliekų šalinimas būtų aplinkosauginiu 
požiūriu saugus.  
 
ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti atliekų sektoriaus projektai daro įtaką atliekų tvarkymo 
būdui, o nuo atliekų tvarkymo būdo (šalinimas sąvartyne, kompostavimas, deginimas, perdirbimas, 
transportavimas) priklauso atliekų tvarkymo poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai. Didžiausią 
įtaką aplinkos kokybei darė ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti projektai, skirti uždaryti ir 
sutvarkyti senus sąvartynus ir kitas atliekų šalinimo vietas, vietoje jų įrengiant modernius regioninius 
nepavojingų atliekų šalinimo sąvartynus.  
 
Dalis ISPA ir Sanglaudos fondo lėšų buvo panaudota atliekų surinkimo ir apdorojimo infrastruktūrai 
plėtoti, kuri tiesiogiai prisideda prie atliekų tvarkymo prioritetų įgyvendinimo. Pavyzdžiui, 
kompostavimas yra vienas iš galimų atliekų perdirbimo būdų. ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis buvo 
įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, gyventojai aprūpinti individualaus kompostavimo 
konteineriais. Kompostuojant žaliąsias ir kitas biologiškai skaidžias medžiagas mažėja sąvartynuose 
šalinamų atliekų kiekis ir į aplinkos orą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (visų pirma, 
metano) kiekis. Didžiausias ŠESD kiekis sąvartynuose susidaro būtent dėl biologiškai skaidžių atliekų 
šalinimo.  
 
Teigiamai aplinkos kokybę veikia ne tik sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų kiekio mažinimas, bet ir sąvartynų biodujų surinkimas, antrinių žaliavų perdirbimas 
(naudojama mažiau pirminių žaliavų), atliekų, o ne iškastinio kuro deginimas, geresnis pavojingų 
atliekų surinkimas ir aplinkos taršos pavojingomis atliekomis mažinimas.  
 
Atliekų sektoriaus projektų įtaka socialinei ir ekonominei situacijai šalyje. Atliekų sektoriaus įtaka 
socialinei ir ekonominei situacijai vertinta atliekant kiekybinį ISPA ir Sanglaudos fondo projektų 
tiesioginio ir netiesioginio poveikio vertinimą.  
 
  

                                                 
109 Klaipėdos miesto, Neringos, Palangos ir Trakų rajono. 
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Taikant ekonometrinio modeliavimo metodą, vertinimo metu buvo kiekybiškai įvertintas tiesioginis ES 
paramos poveikis atliekų sektoriaus ir šalies ūkio plėtrai. ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuotų 
projektų nauda Lietuvos ūkiui vertinama pagal sukuriamos pridėtinės vertės, darbo vietų padidėjimo 
ir kitus makroekonominius rodiklius (plačiau žr. 6.2.2 dalį). Be tiesioginio poveikio šalies ūkiui ISPA ir 
Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti projektai daro ir netiesioginę įtaką: gerėja gyventojų gyvenamoji 
aplinka, mažėja aplinkos tarša, daugėja neužterštos žemės, kuri tinkama ūkinei veiklai, be to, 
rūšiuojamos ir perdirbimui naudojamos atliekos sukuria naujas žaliavas. Šie procesai daro įtaką 
makroekonomikos raidai, todėl vertinimo metu buvo bandoma atsižvelgti ir į netiesioginius paramos 
efektus (plačiau žr. 6.2.2 dalį).  

6.2.1 Tiesioginis ES paramos poveikis 

Iki 2014 metų atliekų tvarkymo projektams finansuoti buvo išmokėta daugiau nei 878 mln. Lt ISPA ir 
Sanglaudos fondo paramos (toliau – ES parama). 2014-2015 metais planuojama išmokėti dar daugiau 
kaip 407 mln. Lt ES paramos lėšų. Reikšminga (daugiau kaip 90 proc.) lėšų dalis yra skirta statyboms, 
todėl, vertinant tiesioginę ES paramos įtaką socialinei ir ekonominei šalies raidai, buvo sudaryti du 
sektoriniai modeliai: atliekų sektoriaus (E37-E39 veiklos pagal EVRK 2 red., jis apima šias ekonominės 
veiklos rūšis: nuotekų valymas; atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas; 
regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba) ir statybos sektoriaus (F sektorius pagal EVRK 2 red.). Siekiant 
pilnai įvertinti ES paramos poveikį visam šalies ūkiui, būtina atsižvelgti į minėtų sektorių plėtros įtaką 
visai Lietuvos ekonomikai, t. y., įvertinti minėtų sektorių pridėtinės vertės dinamikos poveikį kitiems 
šalies ūkio sektoriams ir tokiu būdu atsižvelgti į antrinius ES paramos sukuriamus efektus. Šiam tikslui 
pasiekti buvo sukonstruotas nedidelės apimties Lietuvos makroekonometrinis modelis.  
 
Atsižvelgiant į sektorinių statistinių duomenų prieinamumą, detalumą ir kokybę (keletas ketvirtinių 
statistinių sektorinių rodiklių pateikiami tik nuo 2005 m.) ekonometrinių modelių sudarymui buvo 
naudojami duomenys nuo 2005 m. I ketvirčio iki 2013 m. IV ketvirčio. Pažymėtina, kad pagal 
prieinamus išmokėtos ES paramos (skirtos atliekų projektų įgyvendinimui) duomenis, iki 2005 m. 
buvo išmokėta vos 8.7 mln. Lt paramos, kas sudaro mažiau negu 1% visų paramos lėšų. Vertinimo 
metu daryta prielaida, kad iki 2005 m. išmokėtos ES paramos poveikio efektyvumas sutampa su vėliau 
išmokėtos paramos vidutiniu efektyvumu. 
 
Lentelėje (53 lentelė) pateikiami vertinimo metu atlikto makroekonometrinio modeliavimo110 
rezultatai rodo, kad per 2005-2013 metus į atliekų sektorių investavus 869.5 mln. Lt (iš jų 788.4 mln. 
Lt skirta statyboms) papildomai sukurta 1290.4 mln. Lt bendros pridėtinės vertės nominaliąja išraiška. 
Taigi, ES paramos poveikio efektyvumo koeficientas 2005-2013 metų laikotarpiu viršijo 1,4. Kaip 
matyti iš paramos poveikio išskaidymo pagal sektorius, didžiausią įtaką efektyvumo koeficiento 
dydžiui padarė pirminiai ir antriniai paramos sukuriami efektai statybos sektoriuje. 
 
Pažymėtina, kad dėl antrinių sukuriamų efektų, paramos poveikis nesibaigia su lėšų išmokėjimo 
laikotarpiu (planuojama visas numatytas lėšas išmokėti iki 2015 m. II ketvirčio), todėl iki tam tikro 
laiko investicijos užtikrina tęstinį bendros pridėtinės vertės didinimo efektą, lyginant su scenarijumi 
be ES paramos. Lentelėje (žr. 53 lentelė) taip pat pateiktas poveikio BVP skaičiavimo pratęsimas iki 
2020 metų. Matyti, kad suminis ES paramos tiesioginio poveikio efektas šalies BVP per 2005–2020 m. 
sudarys daugiau kaip 1,9 mlrd. Lt, o efektyvumo koeficiento įvertis sieks 1,5.  
  

                                                 
110 Modeliavimo principai ir detalūs rezultatai pristatomi 6 priede. 
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53 lentelė. Tiesioginis atliekų sektoriui skirtos ES paramos poveikis pagrindiniams 
sektoriniams ir makroekonominiams rodikliams 2005-2020 metais 

Metai 

ES parama skirta atliekų 
sektoriui 

Poveikis 

Iš viso, 
(mln. Lt) 

Iš jų 
statyboms, 

(mln. Lt) 

Atliekų 
sektoriaus 

sukurtai 
pridėtinei 

vertei, (mln. Lt) 

Statybos 
sektoriaus 

sukurtai 
pridėtinei 

vertei, (mln. Lt) 

BPV, sukurtai be 
statybos ir 

atliekų 
sektoriaus, 

(mln. Lt) 

BPV (to meto 
kainomis, mln. 

Lt) 

2005 29.2 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
2006 58.3 53.2 0.0 33.1 1.1 34.3 
2007 124.6 113.6 0.3 101.1 12.3 113.7 
2008 151.7 138.4 1.3 165.1 46.1 212.5 
2009 169.2 155.5 2.7 200.0 89.7 292.5 
2010 122.4 115.0 3.0 163.6 101.6 268.2 
2011 75.5 69.5 1.8 104.6 73.7 180.1 
2012 57.7 42.7 0.9 50.2 42.6 93.7 
2013 81.0 73.9 0.7 67.0 27.8 95.5 

2005-2013 869.5 788.4 10.7 884.8 394.9 1290.4 
2014 385.9 348.0 0.7 376.9 38.0 415.7 
2015 21.5 19.5 3.7 89.9 124.7 218.3 
2016 0.0 0.0 4.8 57.5 134.0 196.4 
2017 0.0 0.0 -0.9 -15.9 9.0 -7.7 
2018 0.0 0.0 -2.8 -63.1 -63.1 -129.0 
2019 0.0 0.0 0.5 -27.4 -8.3 -35.2 
2020 0.0 0.0 1.3 -5.3 22.4 18.3 

2005-2020 1276.8 1156.0 18.1 1297.4 651.7 1967.2 

 
ES parama turi ir reikšmingą socialinį efektą. Atlikti skaičiavimai rodo (žr. 54 lentelė), kad iš viso per 
2005-2013 m. laikotarpį naujai sukurta ir išsaugota apie 630 sąlyginių darbo vietų, t. y. darbo vietų, 
perskaičiuotų į asmenis, dirbančius pilną darbo dieną. Nors per 2014-2015 m. šį skaičių planuojama 
patrigubinti, paramos poveikis užimtumui yra gana trumpalaikis ir jau 2017 m. beveik išnyksta.  
 
54 lentelė. Atliekų sektoriui skirtos ES paramos poveikis užimtumui 2005-2020 metais 

Metai 

Poveikis užimtumui 

Atliekų sektoriuje, 
(žm.) 

Statybos sektoriuje, 
(žm.) 

Šalyje be statybos ir 
atliekų sektoriaus, 

(žm.) 
Iš viso šalyje, (žm.) 

2005 0 0 0 0 
2006 0 184 34 219 
2007 1 582 197 780 
2008 4 1057 648 1708 
2009 6 1255 1009 2270 
2010 7 1026 1101 2135 
2011 6 660 889 1555 
2012 4 290 519 813 
2013 2 341 286 630 
2005-
2013 

2 341 286 630 

2014 4 2139 673 2817 
2015 8 851 1463 2322 
2016 7 294 978 1279 
2017 4 -115 306 196 
2018 -2 -445 -388 -835 
2019 -3 -218 -316 -537 
2020 0 -23 1 -22 

2005-2020 0 -23 1 -22 
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6.2.2 Netiesioginis ES paramos poveikis 

ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuotų atliekų sektoriaus projektų socialinė ir ekonominė nauda 
neapsiriboja vien tiesioginiu poveikiu makroekonominiams rodikliams. Įgyvendinant projektus gerėja 
gyvenamoji aplinka, mažėja aplinkos tarša, be to, rūšiuojamos ir perdirbimui naudojamos atliekos 
sukuria naujas žaliavas. Siekiant plačiau įvertinti ES paramos įtaką šalies ūkiui, vertinimo metu buvo 
bandoma atsižvelgti į minėtus netiesioginius ES paramos efektus.  
 
Norint kiekybiškai įvertinti ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamų projektų naudą makro 
lygiu, vertinimo metu būtina nagrinėjamus netiesioginius poveikius išreikšti pinigine verte. 
 
Vertinimo metu buvo nagrinėjami šie netiesioginiai ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuotų 
projektų efektai: 
 

1) Antrinių žaliavų efektas. 
2) Kompostavimo ir komposto panaudojimo efektas. 
3) Papildomos žemės efektas. 
4) ŠESD emisijų mažėjimo efektas. 
5) Žaliavų importo išstūmimo efektas. 

 
Dauguma šių efektų yra susiję su atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiais, 
kuriuose iš mišraus atliekų srauto bus išskirtos, apdorotos ir paruoštos perdirbti antrinės žaliavos, 
atskirtos ir biologiškai apdorotos biologiškai skaidžios atliekos (su priemaišomis), taip pat ir perdirbti 
netinkamos, tačiau energetinę vertę turinčios atliekos. MBA įrenginių statybos perspektyva daugelyje 
projektų vertinimo metu dar nebuvo aiški. Vertinimas atliktas darant prielaidą, kad numatyti 
įrenginiai bus pastatyti iki 2015 metų pabaigos.  
 
Toliau pateikiamas trumpas visų nagrinėtų netiesioginių efektų aprašymas ir ekonometrinio 
modeliavimo metu padarytos prielaidos. 
 
Antrinių žaliavų efektas. Vienas iš pagrindinių MBA proceso tikslų ir atliekų tvarkymo principų, 
įtvirtintų Valstybiniame atliekų tvarkymo plane, yra maksimaliai įmanomas antrinių žaliavų, tame 
tarpe komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų, 
atgavimas, jų paruošimas pakartotiniam naudojimui ir perdirbimas. Vertinant antrinių žaliavų efekto 
ekonominę naudą, būtina pabrėžti, kad antrinių žaliavų gamyba iš atliekų neabejotinai duos teigiamą 
impulsą šalies ūkiui dėl importo išstūmimo efekto. Lentelėje (žr. 55 lentelė) pateikiami apibendrinti 
MBA įrenginių statybos projektų galimybių studijų duomenys apie MBA įrenginiuose numatytus 
pajamų srautus iš antrinių žaliavų pardavimų. Ekonometrinio modeliavimo metu daroma prielaida, 
kad pakartotiniam naudojimui paruoštų antrinių žaliavų pardavimo kaina yra lygi atitinkamų pirminių 
importuojamų žaliavų kainai, tokiu būdu bendro importo mažėjimo pinigine vertė lygi visų antrinių 
žaliavų pardavimų apimčiai.  
 
55 lentelė. MBA įrenginiuose planuojamos gauti pajamos iš antrinių žaliavų pardavimo, Lt. 

MBA įrenginys 2016 2017 2018 2019 2020 
Alytaus 1,182,660 1,182,660 1,182,660 1,182,660 1,182,660 
Kauno 6,859,088 6,824,127 6,965,103 7,108,870 7,255,482 

Klaipėdos 2,693,250 2,774,048 2,857,269 2,942,987 3,031,277 
Marijampolės 1,683,600 1,665,000 1,640,700 1,617,300 1,593,600 

Panevėžio 1,911,600 1,930,716 1,950,034 1,969,539 1,989,247 
Šiaulių 4,058,641 4,018,612 3,973,233 3,922,735 3,863,693 

Tauragės 970,830 931,240 916,931 902,764 888,723 
Telšių 875,451 879,341 877,313 872,556 864,966 
Utenos 2,472,896 2,501,114 2,529,891 2,552,396 2,582,405 

Vilniaus 10,657,460 10,906,940 11,149,380 11,286,660 11,218,460 
Iš viso 33,365,476 33,613,798 34,042,513 34,358,467 34,470,512 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal MBA įrenginių statybos projektų galimybių studijas. 
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Kompostavimo ir komposto panaudojimo efektas. Pagal MBA įrenginių statybos projektų 
galimybių studijas Šiaulių, Kauno, Marijampolės ir Tauragės MBA įrenginiuose biologiškai skaidžios 
atliekos būtų apdorojamos aerobiniu būdu, kompostuojant. Šiuose MBA įrenginiuose po biologinio 
apdorojimo gautas kompostas (tame tarpe ir žemos kokybės techninis kompostas) būtų 
panaudojamas žemės ūkyje, pakeičiant mineralines trąšas, arba apželdinimui, kaip 
užpildomoji/perdengimo medžiaga ar viršutinio dirvos sluoksnio danga sąvartynuose (atsižvelgiant į 
jo kokybę ir galiojančius teisės aktų reikalavimus). 
 
Atsižvelgiant į komposto panaudojimo sritis, jo gamyba ir prekyba galimai atneš papildomų pajamų 
atliekų sektoriaus įmonėms, tačiau makroekonominiu mastu teigiamas impulsas bus gana mažas 
(vadovaujantis VATP SPAV ataskaitoje daroma prielaida, kad komposto paklausa artimiausiais metais 
bus gana nedidelė). Dėl šios priežasties vertinimo metu kiekybinio šio netiesioginio efekto vertinimo 
buvo atsisakyta. 
 
Papildomos žemės efektas. Dėl uždaromų sąvartynų arba lėtesnio sąvartynų ploto augimo tempo 
(dėl laipsniškai mažinamo atliekų šalinimo sąvartynuose, ribojant bioskaidžių atliekų ir antrinių 
žaliavų patekimą į sąvartynus) atsiranda papildoma žemė, kuri gali būti panaudota įvairioms 
reikmėms. Įgyvendinant ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamus atliekų sektoriaus projektus 
uždaryta virš 700 sąvartynų, tačiau dauguma iš jų liko savo vietose (iškasti ir išvežti tik patys mažiausi 
sąvartynai). Sąvartynų plotai buvo uždengti, kai kuriais atvejais įrengtos filtrato ir išsiskiriančių dujų 
surinkimo sistemos, bet žemės ūkio reikmėms atsilaisvino tik nedidelė žemės dalis. Pagal regioninių 
atliekų tvarkymo centrų pateiktus duomenis apie sąvartynų ploto pokyčius uždarius ir sutvarkius 
senus sąvartynus, keturiuose regionuose111 (Alytaus, Tauragės, Marijampolės ir Šiaulių) atsilaisvino 
apie 230 ha žemės. Atsižvelgiant į detalesnių duomenų trūkumą ir ganėtinai mažo nagrinėjamo 
poveikio pasireiškimo šalies ūkio mastu, vertinimo metu buvo atsisakyta kiekybinio šio netiesioginio 
efekto vertinimo. 
 
ŠESD emisijų mažėjimas. Įgyvendinus taršą mažinančius projektus valstybė/įmonės pradeda kaupti 
apyvartinių taršos leidimų perviršį, kurį galima parduoti ir iš to gauti papildomų pajamų. Tarp ES 
paramos lėšomis įgyvendintų (planuojamų įgyvendinti) ŠESD išmetimus mažinančių projektų galima 
paminėti: 
 

 Senų sąvartynų uždarymą ir biodujų surinkimo įrenginių įrengimą. Sąvartynai yra pagrindinis 
ŠESD, daugiausia metano, šaltinis (Remiantis Nacionalinės išmetamųjų ŠESD apskaitos 
ataskaitos 1990-2011 m. duomenimis maždaug trečdalis viso Lietuvoje išmetamo metano 
kiekio susidaro atliekų sektoriuje112). 

 Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimą MBA įrenginiuose ir šių atliekų anaerobinio pūdymo 
proceso metu išgautų biodujų panaudojimą energijos gamybai. 

 
Primintina, kad, norint kiekybiškai nustatyti nagrinėjamo efekto naudą, vertinimo metu būtina šį 
poveikį išreikšti pinigine verte. Dėl sunkumų išreikšti išvardintų efektų naudą pinigais, kiekybinio 
vertinimo buvo atsisakyta. 
 
  

                                                 
111 Kitų regioninių atliekų tvarkymo centrų pateikti duomenys nebuvo pakankami sąvartynų plotui iki sutvarkymo ir po 
sutvarkymo įvertinti.  
112 Valstybinio atliekų tvarkymo plano SPAV ataskaita p. 50. 
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Žaliavų importo išstūmimo efektas. Atliekų naudojimas energijos gamybai mažina iškastinių 
energijos išteklių (pavyzdžiui, gamtinių dujų) importą. Vadovaujantis atliekų tvarkymo prioritetų 
hierarchija atliekos gali būti panaudojamos energijos gamyboje, jei jos nėra tinkamos pakartotinai 
naudoti ar perdirbti. Vertinimo metu buvo nagrinėjami šie iš atliekų pagamintos/ išgautos energijos 
ištekliai: sąvartynų dujos, anaerobinio pūdymo proceso metu išgautos biodujos, kietasis atgautasis 
kuras (KAK). 
 
Sąvartynų dujos. Surinktos sąvartyno dujos yra sudeginamos vidaus degimo varikliuose gaminant 
šilumos ir elektros energiją. Dabartiniu metu sąvartyno biodujų surinkimo ir panaudojimo energijai 
gauti įrenginiai veikia 3 veikiančiuose ir 6 jau uždarytuose sąvartynuose. 1 sąvartyne biodujos 
deginamos fakele. Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos pateikta informacija apie dujų 
išgavimą sąvartynuose apibendrinta lentelėje (56 lentelė). Atsižvelgiant į vertinimo metu padarytas 
prielaidas dėl ateityje planuojamo surinkti sąvartynų dujų kiekio, įvertinta išgaunamų sąvartyno dujų 
poveikio piniginė vertė (57 lentelė).  
 
56 lentelė. Sąvartynuose išgaunamos dujos  

Sąvartynai, kuriuose išgaunamos dujos 
Išgaunamų dujų kiekiai, m3 

2011 2012 2013 2014 
Kauno regioninis (Lapių) sąvartynas (UAB Ekoresursai), 
I,II kaupimo laukai 

- 5,740,561 7,239,068 - 

Marijampolės regioninis sąvartynas 324,611 329,612 512,244 450,000 
Panevėžio regioninis sąvartynas 1,027,849 845,305 1,053,676 - 
Šiaulių Kairių sąvartynas (UAB Energijos parkas) 577,618 760,030 441,672 - 

Utenos regioninis sąvartynas 
Nuo 2014K2 40 m3/val. išgavimo pajėgumai (350400 m3 per 

metus) 
Vilniaus Kariotiškių sąvartynas (UAB ENER-G) - 2,239,367 - - 
Vilniaus Kazokiškių sąvartynas (UAB Autoidėja) - 2,649,046 - - 

 
57 lentelė. Išgaunamų sąvartyno dujų piniginė vertė  

Metai 
Bendras sąvartynuose 
surinktų dujų kiekis, 

m3 

Pagamintos elektros 
energijos kiekiai*, 

kWh 

Pagamintos elektros 
energijos gamtinių dujų 

ekvivalentas**, m3 

Gamtinių dujų importo 
išstūmimo efektas 

pinigine išraiška***, Lt. 
2011 1,930,078 3,088,125 332,056 378,544 
2012 7,675,508 12,280,813 1,320,518 1,505,390 
2013 14,135,073 22,616,117 2,431,841 2,772,298 
2014 14,248,029 22,796,846 2,451,274 2,515,007 
2015 14,423,229 23,077,166 2,481,416 2,263,051 
2016 14,423,229 23,077,166 2,481,416 2,263,051 
2017 14,423,229 23,077,166 2,481,416 2,263,051 
2018 14,423,229 23,077,166 2,481,416 2,263,051 
2019 14,423,229 23,077,166 2,481,416 2,263,051 
2020 14,423,229 23,077,166 2,481,416 2,263,051 

* Sąvartynų dujų šiluminė vertė – 4.0 kWh/m3. Skaičiavimo metu daryta prielaida, kad išgautos dujos yra 
sudeginamos vidaus degimo varikliuose, pagaminant 60% šilumos ir 40% elektros energijos, tačiau 
panaudojama tik elektros energija. 

**Gamtinių dujų šiluminė vertė - 9.3 kWh/m3  

*** Gamtinių dujų kaina nuo 2011 m. pradžios iki 2014 m. II ketvirčio pabaigos – 1.14 Lt/ m3, prognozuojama 
gamtinių dujų kaina nuo 2014 m. III ketvirčio iki 2020 metų pabaigos – 0.912 Lt/ m3 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Anaerobinio pūdymo proceso metu išgautos biodujos. Pagal MBA įrenginių statybos projektų 
galimybių studijas, toks atliekų apdorojimo būdas ir biodujų gavimas yra planuojamas Alytaus, 
Panevėžio, Utenos ir Telšių regionuose. Perdirbant biodujas numatomi gauti elektros energijos kiekiai 
pardavimui ir bendra poveikio piniginė išraiška nurodyta lentelėje (58 lentelė)113. 
 

                                                 
113 Dėl duomenų apie išgaunamų biodujų kiekius Utenos MBA įrenginyje stokos, modeliavimo metu šio įrenginio išgautų 
biodujų poveikis gamtinių dujų importo mažinimui nebuvo nagrinėjamas. 
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58 lentelė. Planuojama elektros energijos gamyba naudojant anaerobinio pūdymo proceso 
metu išgautas biodujas ir gamtinių dujų importo išstūmimo efektas pinigine išraiška 

Regioniniai MBA 
įrenginiai 

Matavimo 
vienetai 

2016 2017 2018 2019 2020 

Alytaus kWh 4,984,440 4,984,440 4,984,440 4,984,440 4,984,440 
Panevėžio kWh 7,291,000 7,437,667 7,587,000 7,739,667 7,895,000 
Telšių kWh 3,663,000 3,679,000 3,711,000 3,743,000 3,774,000 
Iš viso kWh 15,938,440 16,101,107 16,282,440 16,467,107 16,653,440 
Iš viso, gamtinių dujų 
ekvivalentu* 

m3 1,713,811 1,731,302 1,750,800 1,770,657 1,790,692 

Iš viso (gamtinių dujų 
importo išstūmimo 
efektas pinigine 
išraiška)** 

Lt 1,562,995 1,578,947 1,596,730 1,614,839 1,633,112 

*Gamtinių dujų šiluminė vertė - 9.3 kWh/m3 

**Prognozuojama gamtinių dujų kaina 2016-2020 metų laikotarpiu – 0.912 Lt/ m3 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 
Kietasis atgautasis kuras (KAK). Vienas iš pagrindinių MBA proceso tikslų – gauti kuo daugiau 
aukštos kokybės energetinę vertę turinčių atliekų frakcijų, kurias būtų galima panaudoti kietojo 
atgautojo kuro gamybai. Kietasis atgautasis kuras galėtų būti deginamas cemento fabrike (pavyzdžiui, 
AB „Akmenės cementas“) ar kitame specializuotame atliekų deginimo įrenginyje (pavyzdžiui, UAB 
„Fortum Klaipėda“ termofikacinėje elektrinėje) išgaunant energiją. 
 
Remiantis VATP duomenimis, iki 2016 metų įdiegus suplanuotus mišrių komunalinių atliekų MBA ar 
MA įrenginius, iš po rūšiavimo likusių netinkamų perdirbti, tačiau energetinę vertę turinčių 
komunalinių atliekų paruoštas kietasis atgautasis kuras (KAK), kuris galėtų būti naudojamas energijos 
gamybai atliekų deginimo ir bendro deginimo įrenginiuose, 2020 metais sudarys apie 360–530 tūkst. 
tonų per metus. 
 
Pagal PEG S.A. International Consulting and Engineering tyrimus114 Centrinės Europos, Japonijos ir 
Šiaurės Amerikos cemento pramonėje, 40-60 proc. pirminio kuro (pavyzdžiui, dujų, akmens anglies) 
pakeičiama taip vadinamu antriniu, alternatyviu arba iš atliekų pagamintu kuru (pavyzdžiui, KAK). 
Remiantis AB „Akmenės cementas“ skaičiavimais naujoje gamybos linijoje, pakeitus 50 proc. pirminio 
kuro atliekiniu kuru (KAK), galima pasiekti 156160 tonų KAK suvartojimo srautus per metus. Pagal 
UAB „Fortum Klaipėda“ pateikiamus duomenis, nuo 2015 metų termofikacinė elektrinė planuoja dirbti 
pilnu pajėgumu, sudeginant 250000 tonų atliekų per metus. KAK gamybos poveikio gamtinių dujų 
importo mažinimui išraiška pinigine verte nurodyta lentelėse (59 lentelė; 60 lentelė). 
 
59 lentelė. Gamtinių dujų importo išstūmimo efektas KAK deginant UAB „Fortum Klaipėda“ 
termofikacinėje elektrinėje  

Metai 
Klaipėdos termofikacinės 

elektrinės KAK deginimas, t/m.  
Gamtinių dujų 

ekvivalentas*, m3 

Iš viso (gamtinių dujų importo 
išstūmimo efektas pinigine išraiška)**, 

Lt 
2016 250,000 44,325,000 40,424,400 
2017 250,000 44,325,000 40,424,400 
2018 250,000 44,325,000 40,424,400 
2019 250,000 44,325,000 40,424,400 
2020 250,000 44,325,000 40,424,400 

*Daroma prielaida, kad KAK šiluminė vertė dvigubai didesnė negu dabartinių deginamų elektrinėje atliekų. 

  

                                                 
114 Iš atliekų pagaminto kuro panaudojimas cemento gamyboje. Ekonominė, aplinkosauginė ir socialinė nauda. Dr. Hans 
Wilhelm Meyer. www.cementas.lt/get.php?f.137  

http://www.cementas.lt/get.php?f.137
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60 lentelė. Gamtinių dujų importo išstūmimo efektas KAK deginant AB „Akmenės cementas“ 

Metai 
Akmenės cemento KAK 

panaudojimas, t/m. 
Gamtinių dujų 

ekvivalentas***, m3 

Iš viso (gamtinių dujų importo 
išstūmimo efektas pinigine išraiška)**, 

Lt. 
2016 156,160 55,915,355 50,994,804 
2017 156,160 55,915,355 50,994,804 
2018 156,160 55,915,355 50,994,804 
2019 156,160 55,915,355 50,994,804 
2020 156,160 55,915,355 50,994,804 

** Gamtinių dujų šiluminė vertė - 9.3 kWh/m3, o prognozuojama gamtinių dujų kaina 2016-2020 metų 
laikotarpiu – 0.912 Lt/ m3 

***KAK šiluminė vertė - 3.33MWh/t 

 
Žaliavų importo išstūmimo poveikio vertinimo prielaidos: 
 

 Vertinimo metu daroma prielaida, kad deginant sąvartynuose surinktas dujas, atliekas arba 
anaerobinio pūdymo proceso metu išgautas biodujas gauta energija pakeičia energiją, 
pagamintą deginant gamtines dujas. Taigi, siekiama įvertinti gamtinių dujų importo mažėjimo 
(dėl iš atliekų pagamintų/ išgautų energijos išteklių) poveikį šalies ūkiui.  

 Surinktos sąvartyno dujos arba anaerobinio pūdymo proceso metu išgautos biodujos yra 
sudeginamos vidaus degimo varikliuose, kurių naudingumo koeficientas yra 90 proc. (60 proc. 
šilumos ir 40 proc. elektros energijos), tačiau panaudojama tik elektros energija, kuri 
pakeičia kitais būdais pagamintą elektros energiją115. 

 Visi numatyti 9 komunalinių atliekų MBA įrenginiai (Klaipėdos regione – MA įrenginys) bus 
pastatyti iki 2015 metų pabaigos ir nuo 2016 metų pradės veikti pilnu pajėgumu. Tai reiškia, 
kad pagaminto KAK ir išgautų biodujų iškastinių energijos išteklių importo išstūmimo efekto 
vertinimas bus daromas tik 2016-2020 metų laikotarpiui. 

 Vidutinė nagrinėjamų žaliavų šiluminė vertė nurodyta lentelėje (žr. 61 lentelė; informacijos 
šaltiniai: Lietuvos Energetikos institutas, MBA įrenginių statybos projektų galimybių studijos, 
UAB „Fortum Klaipėda“). 

 Daroma prielaida, kad gamtinių dujų importo kaina 2016-2020 metų laikotarpiu bus pastovi 
0.912 Lt/m3 (t. y. 20 proc. mažesnė negu dabartinė importuojamų dujų kaina – 1.14 Lt/ m3; 
šaltinis: Baltpool116). 

 Dėl detalesnės informacijos apie sąvartynų surenkamų dujų prognozes 2014-2020 m. stokos, 
šių energijos išteklių poveikis gamtinių dujų importo mažinimui buvo įvertintas darant 
prielaidą, kad ateityje kiekviename sąvartyne išgavimo pajėgumai bus pastovūs ir lygūs 
žinomų paskutinių metų surinkimo pajėgumams. 

 Vertinimo metu realiai egzistuojantys atliekų (ir KAK) deginimo pajėgumai yra AB „Akmenės 
cementas“ gamykloje ir UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinėje elektrinėje. Kadangi 
papildomų atliekų deginimo pajėgumų atsiradimo iki 2020 metų perspektyva vertinimo metu 
nebuvo aiški, KAK gamybos poveikis gamtinių dujų importo mažinimui buvo vertinamas 
darant prielaidą, kad 2016–2020 m. bus naudojami tik egzistuojantys deginimo pajėgumai. Be 
to, daroma prielaida, kad KAK deginant Klaipėdos termofikacinėje elektrinėje importo 
išstūmimo efektas bus dvigubai didesnis, lyginant su dabartiniu MBA neapdorotų komunalinių 
atliekų deginimu (dėl didesnio KAK deginimo efektyvumo). 

  

                                                 
115 VATP SPAV ataskaita p. 132. 
116 http://www.baltpool.lt/lt/duju-kaina/importo-kaina.  

http://www.baltpool.lt/lt/duju-kaina/importo-kaina
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61 lentelė. Žaliavų šiluminė vertė 

*Dabartinių deginamų atliekų šiluminė vertė UAB „Fortum Klaipėda“ termofikacinėje elektrinėje. 

 
Bendra žaliavų importo išstūmimo efekto nauda šalies ūkiui apibendrinta lentelėje (62 lentelė). 
Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, kad per 2011-2020 metus bendras importo 
išstūmimo efektas sieks 655.68 mln. Lt. Dėl to bus papildomai sukurta apie 650 mln. Lt BVP (remiantis 
BVP išdėstymu išlaidų metodu, bet neįvertinant multiplikatoriaus poveikio, dėl kurio importo 
išstūmimo poveikis BVP veikiausiai yra dar didesnis). Didžiausias netiesioginis poveikis pasireiškia po 
2016 m., kai turi būti paleisti statomi MBA įrenginiai (Klaipėdos regione – MA įrenginys). Iki 2020 m. 
planuojama papildomai sukurti apie 650 mln. Lt bendros pridėtinės vertės bei išsaugoti ir naujai 
sukurti virš 400 sąlyginių darbo vietų117. Pažymėtina, kad įgyvendinti ISPA ir Sanglaudos fondo 
lėšomis finansuoti atliekų sektoriaus projektai netiesiogiai užtikrina ilgalaikę ekonominę naudą šalies 
ūkiui, bei tęstinį bendros pridėtinės vertės didinimo efektą, lyginant su scenarijumi be ES paramos. 
 
62 lentelė. Bendras žaliavų importo išstūmimo efektas, mln. Lt  

Metai 
Žaliavų importo mažėjimas dėl 
antrinių žaliavų gamybos MBA 

įrenginiuose, mln. Lt 

Bendras gamtinių dujų importo 
mažėjimas dėl atliekinio kuro naudojimo 

energijos gamybai, mln. Lt 

Bendras importo 
mažėjimas, mln. Lt 

2011 0 0.38 0.38 
2012 0 1.51 1.51 
2013 0 2.77 2.77 
2014 0 2.52 2.52 
2015 0 2.26 2.26 
2016 33.37 95.25 128.61 
2017 33.61 95.26 128.87 
2018 34.04 95.28 129.32 
2019 34.36 95.3 129.66 
2020 34.47 95.32 129.79 

2011-2020 169.85 485.83 655.68 

Šaltinis: sudaryta autorių. 

 

6.3 POVEIKIO VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

Apibendrinant kiekybinio ES paramos poveikio vertinimo (makroekonometrinio modeliavimo) 
rezultatus matyti, kad 2005-2013 m. laikotarpiu atliekų sektoriaus projektams finansuoti buvo 
išmokėta daugiau nei 869,5 mln. Lt ES paramos. 2014-2015 m. laikotarpiu planuojama išmokėti dar 
daugiau kaip 407 mln. Lt. Reikšminga (daugiau kaip 90 proc.) lėšų dalis skiriama statyboms, todėl 
būtent šis sektorius patiria didžiausią atliekų sektoriaus projektams skirtos ES paramos tiesioginį 
poveikį, kuris turi įtakos šalies BVP augimui.  
 
Makroekonometrinio modeliavimo rezultatai rodo, kad per 2005-2013 m. investavus 869,5 mln. Lt į 
atliekų sektorių papildomai sukurta 1295,1 mln. Lt bendros pridėtinės vertės to meto kainomis, o 
paramos efektyvumo koeficientas viršijo 1,4. Pratęsus poveikio vertinimą iki 2020 m., kai iš viso bus 
investuota 1276,8 mln. Lt ES paramos lėšų, suminis paramos tiesioginio ir netiesioginio poveikio efektas 
BVP per 2005–2020 m. sudarys daugiau kaip 2,6 mlrd. Lt, o efektyvumo koeficiento įvertis pasieks 2. 
Apibendrinti ekonometrinio vertinimo rezultatai pateikiami lentelėje (63 lentelė).  
 

                                                 
117 Modeliavimo metu žaliavų importo išstūmimo poveikis užimtumui yra vertinamas per atitinkamus eksporto srautų 
padidėjimus. 

Sąvartynų dujos 4.0 kWh/m3 
Biodujos (išgautos MBA įrenginiuose)  6.0 kWh/m3 
Gamtinės dujos 9.3 kWh/m3 
Kietasis atgautasis kuras 3.33MWh/t 
Komunalinės atliekos* 1.67MWh/t 
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ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuotų atliekų sektoriaus projektų ekonominė nauda yra 
ilgalaikė, tai ypač pasireiškia per netiesioginį paramos poveikį, kai energijos gamybai naudojamas iš 
atliekų pagamintas/ išgautas kuras mažina iškastinių energijos išteklių importą. Todėl šios investicijos 
užtikrina tęstinį bendros pridėtinės vertės didinimo efektą, lyginant su scenarijumi be ES paramos. 
 
Parama turi ir reikšmingą socialinį efektą: atlikti skaičiavimai rodo, kad iš viso per 2005-2013 m. 
laikotarpį naujai sukurta ir išsaugota apie 630 sąlyginių darbo vietų, t. y. darbo vietų, perskaičiuotų į 
asmenis, dirbančius pilną darbo dieną. Nors per 2014-2015 m. šį skaičių planuojama patrigubinti, dėl 
investicijų pobūdžio (didžiausia paramos dalis buvo skirta statyboms) tiesioginis paramos poveikis 
užimtumui gana trumpalaikis ir jau 2017-2018 m. beveik išnyksta. Teigiamą ilgalaikį poveikį 
užimtumui lemia projektų netiesioginiai efektai (visų pirma, žaliavų importo mažėjimas), dėl kurių 
nuo 2018 m. planuojama išsaugoti ir naujai sukurti daugiau kaip 400 darbo vietų. 
 
63 lentelė. Atliekų sektoriui skirtos ES paramos poveikis pagrindiniams makroekonominiams 
rodikliams 2005-2020 m. 

Metai 

ES parama 
skirta 

atliekų 
sektoriui, 
(mln. Lt) 

Tiesioginis poveikis Netiesioginis poveikis Bendras poveikis 
BPV (to 

meto 
kainomis, 

mln. Lt) 

Užimtumui, 
(žm.) 

BPV (to 
meto 

kainomis, 
mln. Lt) 

Užimtumui, 
(žm.) 

BPV (to 
meto 

kainomis, 
mln. Lt) 

Užimtumui, 
(žm.) 

2005 29.2 0.0 0 0 0 0.0 0 
2006 58.3 34.3 219 0 0 34.3 219 
2007 124.6 113.7 780 0 0 113.7 780 
2008 151.7 212.5 1708 0 0 212.5 1708 
2009 169.2 292.5 2270 0 0 292.5 2270 
2010 122.4 268.2 2135 0 0 268.2 2135 
2011 75.5 180.1 1555 0.4 0 180.5 1555 
2012 57.7 93.7 813 1.5 2 95.2 815 
2013 81.0 95.5 630 2.8 6 98.3 636 

2005-2013 869.5 1290.4 630 4.7 6 1295.1 636 
2014 385.9 415.7 2817 2.5 8 418.2 2825 
2015 21.5 218.3 2322 2.3 7 220.6 2329 
2016 0.0 196.4 1279 128.6 187 325.0 1466 
2017 0.0 -7.7 196 128.9 379 121.2 575 
2018 0.0 -129.0 -835 129.3 402 0.3 -433 
2019 0.0 -35.2 -537 129.7 404 94.5 -133 
2020 0.0 18.3 -22 129.8 448 148.1 426 

2005-2020 1276.8 1967.2 -22 655.7 448 2623.0 426 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
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7 ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS Į ATLIEKŲ SEKTORIŲ 
2014-2020 METŲ LAIKOTARPIU 

Šiame ataskaitos skyriuje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

 Kaip nacionaliniai atliekų tvarkymo sektoriaus plėtros poreikiai dera su ES lygio prioritetais ir 
uždaviniais, nustatytais strateginiuose dokumentuose ir naujuose ES sanglaudos politikos 
reglamentuose? 

 Ar tinkami 2014–2020 m. atliekų sektoriaus finansavimo ES lėšomis prioritetai, tikslai, 
uždaviniai, priemonės, veiklos, finansavimo poreikiai, rodikliai (produkto, rezultato) ir jų 
reikšmės, galimi pareiškėjai?  

 Kokios galimybės finansuoti atliekų sektoriaus projektus pagal kitų institucijų 
administruojamas priemones? 

7.1 NACIONALINIAI ATLIEKŲ TVARKYMO SEKTORIAUS POREIKIAI 2014-
2020 M.  

Nepaisant 2000-2013 m. laikotarpiu skirto finansavimo atliekų tvarkymo sektoriui ir pastangų sukurti 
tvarią atliekų tvarkymo sistemą, lieka nemažai problemų, kurias teks spręsti naujuoju programavimo 
laikotarpiu investuojant tam numatytas lėšas. Rengiant Valstybinį atliekų tvarkymo 2014–2020 metų 
planą118 konstatuota, jog Lietuvoje vis dar yra neišspręstų problemų tiek komunalinių atliekų 
tvarkymo, tiek ir gamybos ir kitos ūkinės veiklos119 atliekų tvarkymo srityje. Pagrindinės komunalinių 
atliekų tvarkymo problemos yra šios:  
 

1) Didžioji dalis komunalinių atliekų yra šalinamos sąvartynuose, nes trumpalaikėje 
perspektyvoje tai yra pigiausias atliekų tvarkymo būdas, todėl atliekos tvarkomos 
neatsižvelgiant į atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumą, o antrinių žaliavų ir 
biologiškai skaidžių atliekų atskiras surinkimas, perdirbimas ar pakartotinis naudojimas nėra 
ekonomiškai patrauklus. Vėluojant komunalinių atliekų apdorojimo ir naudojimo 
infrastruktūros sukūrimo projektų įgyvendinimui, didžioji dalis surinktų komunalinių atliekų 
vis dar yra šalinamos sąvartynuose. 2009 metais sąvartynuose buvo pašalinta daugiau kaip 90 
proc. susidariusių komunalinių atliekų, o 2011 metais – apie 75 proc. 2010 metais šalies mastu 
nebuvo įvykdyta nustatyta komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose 
mažinimo užduotis (574,5 tūkst. tonų biologiškai skaidžių atliekų). Vertinama, kad 2010 
metais sąvartynuose pašalinta apie 621 tūkst. tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų. 
Sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėtis pradėta tirti tik 2012 metais. 
Šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėtis atskirose savivaldybėse ženkliai skiriasi, tačiau 
apibendrinti tyrimų rezultatai rodo, kad 2012 metais šalinamose mišriose komunalinėse 
atliekose biologiškai skaidžios atliekos sudarė apie 46 proc., o antrinės žaliavos – apie 30 proc. 
Skirtingi tyrimų rezultatai rodo, kad turėtų būti tikslinama tyrimų metodika bei didesnis 
dėmesys skiriamas šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo kontrolei. 

2) Ne visose savivaldybėse užtikrintos sąlygos jų teritorijoje esantiems atliekų turėtojams 
naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. Savivaldybių duomenimis, 94,8 
proc. gyventojų gavo komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą. Paslaugos prieinamumo miestų 
ir kaimų gyventojams skirtumai mažėja: miestuose su daugiau kaip 500 gyventojų paslaugą 
gauna apie 96 proc., miesteliuose ir kaimuose su mažiau nei 500 gyventojų – 90 proc. 
gyventojų. 2011-2012 metais miestuose su daugiau kaip 1000 gyventojų paslauga buvo 
teikiama 97 proc., o miesteliuose ir kaimuose su mažiau nei 200 gyventojų – 79 proc. 

                                                 
118 http://www.am.lt/VI/files/0.262569001378461975.pdf, 2014.01.30. 
119 Gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų (pavojingųjų gamybos atliekų, biologiškai skaidžių gamybos atliekų, statybos ir 
griovimo atliekų, medicininių atliekų, farmacinių atliekų ir nuotekų dumblo) tvarkymo organizavimas ir finansavimas nėra 
šio vertinimo objektas, todėl šie klausimai vertinime detaliau nebus nagrinėjami. 

http://www.am.lt/VI/files/0.262569001378461975.pdf
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gyventojų. Mažiausias paslaugos prieinamumas – 59 proc. - vis dar išlieka Molėtų r. 
savivaldybėje.  

3) Neužtikrinta regioninių atliekų tvarkymo centrų veiklos kontrolė vykdant atliekų tvarkymo 
užduotis ar ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, atitinkamai nesiimta iniciatyvos 
kurti atskiro atliekų surinkimo sistemų, neįgyvendinta Valstybiniame strateginiame atliekų 
tvarkymo plane 2007-2013 m. numatyta biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
infrastruktūra bei neįvykdyta komunalinių atliekų perdirbimo ar kitokio panaudojimo 
užduotis, neužtikrintas savivaldybių bei gamintojų ir importuotojų organizacijų 
bendradarbiavimas; 

4) Valstybiniu lygiu nėra vieningos metodikos savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemų duomenų rinkimui bei teikimui, nėra vieningo, aiškaus, skaidraus ir teisingo 
savivaldybių užduočių vykdymo įvertinimo mechanizmo. 

 
Rengiant Valstybinį atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planą konstatuota, kad iš 6 numatytų 
strateginių tikslų tik 1 tikslas yra visiškai įgyvendintas. Už konkrečių priemonių pagal tikslus ir 
uždavinius įgyvendinimą atsakinga Aplinkos ministerija, regionų aplinkos apsaugos departamentai, 
savivaldybės ir kitos ministerijos pagal priskirtas sritis. 
 
64 lentelė. 2007-2013 m. VSATP numatytų strateginių tikslų pasiekimo būklė 

Strateginis tikslas Įgyvendinimo būklė 
1. Iki 2009 metų užtikrinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo 
paslaugos visuotinumą, kokybę ir prieinamumą 

Neįgyvendintas 

2. Ne vėliau kaip nuo 2009 metų vidurio nepavojingas atliekas šalinti tik ES 
reikalavimus atitinkančiuose regioniniuose nepavojingų atliekų 
sąvartynuose 

Įgyvendintas 

3. Iki 2011 metų pabaigos uždaryti visus aplinkos apsaugos ir visuomenės 
sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus 

Neįgyvendintas 

4. Iki 2013 metų Lietuvoje sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo 
tvarkymo pajėgumus 

Neįgyvendintas  

5. Iki 2013 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 proc. 
komunalinių atliekų 

Neįgyvendintas  

6. Ne vėliau kaip nuo 2013 metų sąvartynuose šalinti tik apdorotas, t. y. 
išrūšiavus likusias, netinkamas perdirbti ar kitaip naudoti, atliekas 

Neįgyvendintas 

Šaltinis: 2014-2020 m. VATP projektas. 

 
Atliekų tvarkymo būklė Lietuvoje ir ES šalyse 
 
Lietuva patenka tarp ES šalių, kuriose dominuoja pats primityviausias atliekų tvarkymo būdas – 
šalinimas sąvartyne (25 pav.). Dėl šios priežasties, nepaisant mažesnio už ES šalių vidurkį vienam 
gyventojui tenkančio susidarančių atliekų kiekio net ir absoliučia išraiška sąvartyne šalinamų atliekų 
kiekis viršija ES šalių vidurkį (26 pav.). 
 
Kitų ES šalių kontekste pagal pažangą įgyvendinant ES atliekų direktyvų reikalavimus, ypač 
reikalavimus, susijusius su komunalinių atliekų tvarkymu, Lietuva vis dar yra sąrašo pabaigoje. 
2012 m. paskelbtoje ataskaitoje, kurioje visos 27 ES valstybės narės palygintos pagal 18 kriterijų, 
Lietuva užėmė 24 vietą, surinkusi 9 balus iš 42 galimų ir “pralenkusi” tokias valstybes kaip Malta, 
Bulgarija ir Graikija. Visi vertinimo kriterijai buvo suskirstyti į 5 grupes: 
 

 Atliekų tvarkymo būklės atitiktis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumui (6 
vertinimo kriterijai, maksimalus balas – 18, Lietuvos balas – 3). Lietuva gavo 2 balus už tai, kad 
komunalinių atliekų susidarymas augo lėčiau nei namų ūkių vartojimo išlaidos ir 1 balą už tai, 
kad 2007-2010 m. laikotarpiu nežymiai (mažiau nei 5 proc.) išaugo komunalinių atliekų 
perdirbimo apimtys. Lietuva pateko tarp 9 prasčiausiai pasirodžiusių ES šalių pagal perdirbtų 
ar kitaip panaudotų (įskaitant energijos išgavimą) ir sąvartynuose šalinamų komunalinių 
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atliekų kiekį, tai pat negavo 2 balų, nes analizuojamu laikotarpiu neturėjo patvirtintos atliekų 
prevencijos programos.  

 Ekonominių instrumentų taikymas, siekiant užtikrinti atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų 
eiliškumo įgyvendinimą (3 kriterijai, maksimalus balas – 6, Lietuvos balas – 2). Lietuva gavo 
vieną balą už tai, kad taikomos ekonominės priemonės, siekiant sumažinti į sąvartynus 
patenkančių atliekų kiekį, tačiau pateko tarp šalių, kuriose atliekų šalinimo apmokestinimas 
yra mažiausias (0 balų), taip pat gavo 1 balą už dalinį diferencijuotų įmokų už atliekų tvarkymą 
taikymą. 

 Adekvačių atliekų tvarkymo pajėgumų egzistavimas ir jų kokybė, komunalinių atliekų 
susidarymo prognozės (5 kriterijai, maksimalus balas – 10, Lietuvos balas – 0). Vertinama: a) ar 
užtikrinamas atliekų surinkimo paslaugos visuotinumas (2 balai, jei 100 proc., 0 – jei mažiau); 
b) ar atliekų planavimo dokumentuose pateikiama informacija apie komunalinių atliekų 
tvarkymo pajėgumus, ar informacija yra pakankama įvertinti pajėgumų pakankamumą; c) ar 
planavimo dokumentuose pateikiamos komunalinių atliekų susidarymo prognozės, kad būtų 
galima įvertinti turimų atliekų tvarkymo pajėgumų adekvatumą, atsižvelgiant į ateities 
poreikius; d) ar pateiktos prognozės yra patikimos; e) kokia dalis nepavojingų atliekų šalinimo 
sąvartynų atitinka Sąvartynų direktyvos reikalavimus (šaliai suteikiama 0 balų, jei tokių 
sąvartynų yra mažiau nei 75 proc.). 

 Uždavinių, susijusių sąvartynuose šalinamų BSA kiekio mažinimu, įgyvendinimas (2 kriterijai, 
maksimalus balas – 4, Lietuvos balas – 0). Pagal Sąvartynų direktyvą sąvartynuose šalinamas 
BSA kiekis 2006 m. turi sudaryti ne daugiau kaip 75 proc. 1995 m. susidariusio BSA kiekio120 
(vertinant pagal atliekų svorį), 2009 m. – ne daugiau 50 proc. susidariusio kiekio, 2016 m. – ne 
daugiau 35 proc. susidariusio kiekio. Vertinama, ar šalis įgyvendino bent pirmąjį uždavinį 
(sąvartyne šalinamų BSA kiekį sumažinti iki 75 proc. tų anksčiausių metų kiekio, už kuriuos 
yra prieinami duomenys (daugeliu atvejų analizuojami 2009 m. duomenys). Lietuva šio 
uždavinio nebuvo įgyvendinusi ir pateko tarp 9 šalių, kuriose sąvartynuose vis dar šalinama 
didžiausia BSA dalis (2 balai skirti toms šalims, kuriose BSA visai nepatenka į sąvartynus arba 
patenka ne daugiau kaip 40 proc. BSA). 

 Pažeidimo ir teismo procedūrų dėl ES atliekų direktyvų perkėlimo skaičius (2 kriterijai, 
maksimalus balas – 4, Lietuvos balas – 4). Vertinant pagal 2010 m. duomenis, prieš Lietuvą 
nebuvo pradėtų pažeidimo ar teismo procedūrų dėl Sąvartynų direktyvos ir Atliekų direktyvos.  

 
Atsižvelgiant į pokyčius, kurie įvyko 2013-2014 m. (pavyzdžiui, patvirtintas naujas Valstybinis atliekų 
tvarkymo planas, Valstybinė atliekų prevencijos programa), tikėtina, kad Lietuva surinktų daugiau 
balų, tačiau kol nebus reikšmingai sumažintas sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis 
(paskutiniais prieinamais valstybinės atliekų apskaitos duomenimis 2011 m. sąvartynuose buvo 
pašalinta 77 proc. komunalinių atliekų), kol neišaugs perdirbamų ar kitaip panaudojamų atliekų 
kiekiai, tol nepavyks pasiekti atliekų tvarkymo srityje pažangesnių ES šalių lygio. Nors 2013 m. 
duomenys121 rodo, kad sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų ir komunalinių biologiškai 
skaidžių atliekų kiekis 2013 m. reikšmingai sumažėjo, tačiau šie duomenys yra abejotini dėl atliekų 
apskaitos sistemos netobulumo (vertinant pašalintų komunalinių atliekų kiekį neįvertinamas 
komunalinių atliekų kiekis, kuris patenka į regioniniuose sąvartynuose esančias ir privačių ūkio 
subjektų turimas atliekų rūšiavimo linijas) ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo 
metodikos netobulumo. Tai, kad nėra aišku, ar pavyks laiku įgyvendinti visus BSA projektus ir kaip 
pradėjus veikti MBA bus panaudojamas mechaninio ir biologinio apdorojimo būdu iš komunalinių 
atliekų gautas kuras verčia abejoti, kad MBA įrenginiai padės reikšmingai sumažinti sąvartynuose 
šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir padidinti kitokį atliekų naudojimą. Atliekų tvarkymo tikslų 
įgyvendinimas priklauso ne tik nuo sėkmingo vykdomų BSA projektų užbaigimo, bet ir nuo kitų 
veiksnių (pavyzdžiui, ekonominių paskatų mažinti atliekų šalinimą sąvartynuose, adekvačių atliekų 
deginimo (panaudojimo energijai gauti) pajėgumų ir kt.).  
 

                                                 
120 Vertinama pagal standartizuotus Eurostat duomenis apie susidariusių BSA kiekį 1995 m. (arba ankstesniais metais, jei 
tokie duomenys prieinami). 
121 Regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose pašalintų komunalinių BSA kiekio vertinimo ataskaitų duomenys.  
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Remdamasi atlikto valstybių narių vertinimo rezultatais, Europos Komisija parengė dešimties 
blogiausiai įvertintų šalių atliekų tvarkymo situacijos aprašymus (angl. factsheets) ir rekomendacijas, 
kuriose nurodė svarbiausias spręstinas problemas atliekų tvarkymo srityje ir veiksmų planą 
rekomendacijoms įgyvendinti122. Šios rekomendacijos buvo aptartos dvišaliuose susitikimuose su 
valstybių narių institucijomis ir taps svarbiu informacijos šaltiniu vertinant ES struktūrinių fondų 
investicijų išankstinių sąlygų atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimą (išankstinės sąlygos turi būti 
įgyvendintos iki 2016 m.).  
 
25 pav. Atliekų tvarkymo būdai ES ir Europos ekonominės erdvės šalyse pagal tvarkomų 
atliekų dalį (%), 2012 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Eurostat duomenis. 

  

                                                 
122 European Commission, Roadmap for Lithuania. Support to Member States in improving waste management based on 
assessment for Member States’ performance. (2012). 
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26 pav. Atliekų tvarkymo būdai ES ir Europos ekonominės erdvės šalyse pagal tvarkomų 
atliekų kiekį (kg/ gyv.), 2012 m. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Eurostat duomenis. 

 

7.1.1 Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas 

2014 m. balandžio 16 d. Vyriausybė patvirtino Valstybinį atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planą 
(toliau – VATP). Vienas iš šio plano tikslų – nustatyti pagrindines ES paramos finansavimo kryptis. 
VATP numatyti tikslai ir uždaviniai aktualioms atliekų tvarkymo problemoms spręsti ir tolesnei 
atliekų tvarkymo sistemai kurti. Iš esmės dauguma jų ketinama spręsti iš ankstesnio planavimo 
laikotarpio paveldėtas problemas.  
 
VATP numatytas ilgalaikis valstybės strateginis tikslas atliekų tvarkymo sektoriuje – mažinti 
susidarančių atliekų kiekį, užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai saugų atliekų tvarkymą ir racionalų 
atliekų medžiaginių ir energetinių išteklių naudojimą taip sumažinant gamtos, kitų išteklių naudojimą 
ir atliekų šalinimą sąvartynuose. Įgyvendinant ilgalaikį tikslą iki 2020 metų turi būti pasiekti šie 
tikslai: 
 

1) siekti, kad, augant pramonei, ekonomikai ir vartojimui, gamybos ir kitos ūkinės veiklos ir 
komunalinių atliekų susidarymas augtų lėčiau, o susidarančių atliekų kiekis neviršytų ES 
vidurkio; 

2) sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, plėtojant racionalų atliekų medžiaginių ir 
energetinių išteklių naudojimą; 

3) užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai saugų atliekų srautų tvarkymą; 
4) tobulinti gaminių, pakuočių ir atliekų susidarymo bei tvarkymo sistemas; 
5) efektyvinti atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo ir atliekų tvarkymo užduočių vykdymo 

kontrolę; 
6) didinti visuomenės sąmoningumą bei kelti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų 

kvalifikaciją atliekų tvarkymo srityje. 
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Siekiant 2 punkte nurodyto tikslo, turi būti pasiekti tokie rezultatai: 2016 m. sąvartynuose šalinti ne 
daugiau kaip 55 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų, o 2020 m. – ne daugiau kaip 35 proc. visų 
susidariusių komunalinių atliekų. Šis tikslas tiesiogiai koreliuoja su kitu valstybės tikslu – tobulinti 
gaminių, pakuočių atliekų susidarymo ir tvarkymo sistemas. Atliekų tvarkymo sistemos efektyvus 
veikimas sudaro prielaidas sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio mažinimui. 
 
Valstybiniame atliekų tvarkymo plane tikslui pasiekti numatyti uždaviniai: 
 

1) skatinti atliekų perdirbimą ir panaudojimą taikant ekonomines priemones;  
2) sukurti teisinius instrumentus, užtikrinančius skaidrias sąlygas atliekas energijos gamybai 

naudojančių ūkio subjektų veiklai;  
3) sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus; 
4) vystyti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas; 
5) skatinti produktų, pagamintų iš atliekų, rinkas; 
6) plėsti sąvartynuose draudžiamų šalinti atliekų sąrašą. 

 
Šiems uždaviniams įgyvendinti iš 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų numatyta skirti lėšas 
rūšiuojamojo komunalinių atliekų surinkimo sistemai vystyti (lėšų poreikis 52000000 litų), 
pakankamiems maisto/virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumams sukurti (lėšų poreikis 150000 
litų123). VATP taip pat numato, kad iš ES struktūrinių fondų ir biudžeto lėšomis bendrai turėtų būti 
finansuojamas visuomenės švietimas ir informavimas apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą 
(lėšų poreikis 600000 litų kiekvienais metais); tyrimai dėl atliekų tvarkymo sistemos efektyvumo 
(lėšų poreikis 60000 litų); sukurta vieninga pakuočių, gaminių ir atliekų apskaitos informacinė 
sistema (lėšų poreikis 11000000 litų); parengtas bioskaidžių atliekų tvarkymo priemonių planas (lėšų 
poreikis 80000 litų).  

7.1.2 Faktinė situacija atliekų tvarkymo sektoriuje 

Valstybė, savivaldybės, regioniniai atliekų tvarkymo centrai, gamintojų ir importuotojų organizacijos 
kuria atliekų tvarkymo sistemą, kuri turėtų užtikrinti efektyvų atliekų tvarkymą. Nepaisant valstybės 
mastu įgyvendintų teisinių, administracinių, ekonominių ir kitų priemonių, komunalinių atliekų 
tvarkymo sistema nėra pakankamai išvystyta. Tvarkant atliekas praktikoje vyrauja žemiausią 
prioritetą turintis atliekų tvarkymo būdas – šalinimas sąvartynuose. Sąvartynuose 2000-2004 m. buvo 
pašalinama apie 92 proc. susidarančių atliekų, 2009-2011 m. – 85 proc. atliekų124. Iš šio kiekio pas 
gyventojus susidaro 75-85 proc. viso komunalinių atliekų kiekio. Per 11 metų šalinamų sąvartynuose 
atliekų kiekis sumažėjo 7 proc. Didelė sąvartynuose šalinamų atliekų dalis rodo, kad atliekų tvarkymo 
sistema visa apimtimi neišvystyta ir valstybės tikslai 2016 metais sąvartynuose šalinti ne daugiau kaip 
55 proc. komunalinių atliekų, o 2020 metais – ne daugiau kaip 35 proc. komunalinių atliekų, be 
tinkamų teisinių, ekonominių ir administracinių priemonių nebus įgyvendinti. 
 
Siekiant sudaryti sąlygas atliekų tvarkymo sistemos plėtrai ir efektyviam funkcionavimui buvo 
įgyvendinta nemažai priemonių: 
 

1) Nuosekliai kuriama atliekų tvarkymo sistema: 
a) pastatyti ir veikia 11 sąvartynų, atitinkančių ES reikalavimus; 
b) statomi 8 mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai ir vienas mechaninio 

apdorojimo įrenginys, kuriuose iš mišraus atliekų srauto bus išskirtos, apdorotos ir 
paruoštos perdirbimui antrinės žaliavos, atskirta ir biologiškai apdorota bioskaidi 
atliekų dalis (su priemaišomis), taip pat ir perdirbti netinkamos, tačiau energetinę 
vertę turinčios atliekos; 

                                                 
123 Valstybinis atliekų tvarkymo planas. 
124 Valstybė kontrolės 2006 metų ataskaita „Regioninių atliekų tvarkymo sistemų veikla“; Valstybės kontrolės 2013 metų 
atskaita „Regioninių atliekų tvarkymo sistemų veikla“. 
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c) savivaldybės aprūpinamos rūšiuojamojo surinkimo konteineriais; 
d) įrengtos žaliųjų, stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės; 
e) gyventojai aprūpinti bioskaidžių atliekų surinkimo konteineriais; 
f) Klaipėdoje pastatytas ir veikia atliekų deginimo energijai gauti įrenginys; 
g) valstybėje beveik 95 proc. gyventojų yra aprūpinti mišrių komunalinių atliekų 

šalinimui skirtais konteineriais. 
2) Patobulinta teisinė bazė125. LR pakuočių ir pakuočių atliekų, LR atliekų tvarkymo 

įstatymų pakeitimai sudarė prielaidas efektyvesniam gamintojų ir importuotojų bei 
savivaldybių bendradarbiavimui, bei paskatino tokį bendradarbiavimą. Šiuo metu tokios 
organizacijos kaip VšĮ „Žaliasis taškas“, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ yra 
pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis su visomis savivaldybėmis. Vykdydamos 
įstatyminę prievolę finansuoti rūšiuojamąjį pakuočių atliekų surinkimą yra parengusios 
atitinkamas sutartis bei jų nuostatas derina su komunalines atliekas tvarkančiomis 
įmonėmis bei vietos savivaldos institucijomis126. 

3) Priimti LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai, įteisinantys 
užstatą už vienkartinės pakuotes. Užstato už vienkartines pakuotes įvedimas pakuotės 
atliekų kiekį komunalinių atliekų sistemoje, įvairiais vertinimais, sumažins nuo 7 iki 20 
proc. Šioje sistemoje planuojama sutvarkyti iki 85 proc. (skaičiuojant nuo išleisto į rinką 
kiekio) vienkartinės užstatinės pakuotės atliekų. 

4) Regioniniai atliekų tvarkymo centrai, atsižvelgdami į tai, kad į sąvartynus patenka 
nerūšiuotos atliekos, yra įrengę atliekų rūšiavimo linijas (2013 metais atliekų rūšiavimo 
linijos veikė 8 iš 10 regionų127); 

5) Valstybėje yra pakankami pakuotės atliekų paruošimo naudoti pajėgumai128. 
 
Nepaisant jau įgyvendintų ir įgyvendinamų priemonių, atliekų tvarkymo sistemai efektyviai 
funkcionuoti trukdo: 
 

1) savivaldybių finansinių ir žmogiškųjų išteklių bei jų kompetencijos nepakankamumas129. 
Savivaldybėse trūksta konteinerinių aikštelių, rūšiuojamojo surinkimo konteinerių. 
Savivaldybės neturi finansinių išteklių jiems įsigyti. Gamintojų ir importuotojų organizacijos 
privalo finansuoti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo konteinerių įsigijimą, tačiau jų 
galimybės ribotos, o dėl specifinio jų statuso bankai atsisako teikti kreditus. Nepasiruošta 
atskiram tekstilės atliekų surinkimui. Todėl ne visi atliekų turėtojai turi galimybes rūšiuoti 
antrines žaliavas jų susidarymo vietose. Tiek ekspertai130, tiek patys gyventojai131 rūšiuojamojo 
surinkimo konteinerių stoką ir jų prieinamumą (atstumas iki konteinerių) įvardina kaip vieną 
iš didžiausių problemų, nulemiančių gyventojų elgesio modelį rūšiuojant komunalines atliekas. 
Tuo pačiu būtina pažymėti, kad ekspertai kaip vieną pagrindinių prielaidų efektyviam sistemos 
funkcionavimui įvardina išvystytą rūšiuojamojo surinkimo sistemą. Pastaroji traktuojama kaip 
esminė atliekų tvarkymo sistemos grandis, galinti užtikrinti sąvartynuose šalinamų atliekų 
kiekio sumažinimą;  

2) Nepakankami rūšiavimo pajėgumai. Kol nėra baigti statyti atliekų mechaninio biologinio 
apdorojimo įrenginiai, tiek mišriame sraute, tiek rūšiuojamojo surinkimo sraute surinktas 
atliekas rūšiuoja komunalinių atliekų srautą aptarnaujantys atliekų tvarkytojai. Šis rūšiavimas 
nėra efektyvus. Pastačius mechaninio biologinio atliekų apdorojimo linijas, mišraus 
komunalinių atliekų srauto atliekos bus rūšiuojamos šiuose įrenginiuose. Tuo pačiu, nors 

                                                 
125 2011 metais priimti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų 
įstatymo pakeitimai, įsigalioję 2013 m. sausio 1 d. 
126 Ekspertų interviu. 
127 Valstybės kontrolės 2013 metų atskaita „Regioninių atliekų tvarkymo sistemų veikla“. 
128 Valstybinis atliekų tvarkymo planas, ekspertų interviu. 
129 Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas. 
130 Ekspertų interviu. 
131 Visuomenės nuomonės tyrimai atlikti bendrovės Nostra VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ užsakymu. 70 
proc. visada arba kartais atliekas rūšiuojančiųjų gyventojų mano, jog arti namų stovintys specialūs konteineriai 
jiems yra svarbus veiksnys, kuris motyvuoja rūšiuoti atliekas (www.pto.lt). 
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valstybėje yra pakankami pakuotės atliekų paruošimo naudoti pajėgumai, tačiau jų 
efektyvumas ir gaunamų antrinių žaliavų kokybė nėra pakankama132;  

3) Politinės valios įgyvendinti finansinius mechanizmus, skatinančius tinkamą atliekų 
tvarkymą, stoka133. Viena iš paskatų tinkamam komunalinio atliekų srauto atliekų tvarkymui 
– sąvartyno vartų mokesčio didinimas. Tačiau ši priemonė sukelia finansines pasekmes 
gyventojams – didėja rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydis. Politikai 
nesuinteresuoti priimti sprendimus, didinančius atliekų tvarkymo kainas gyventojams ; 

4) Nepakankamas bendradarbiavimas tarp savivaldybių ir gamintojus bei importuotojus 
vienijančių organizacijų, įgyvendinančių gamintojo atsakomybės principą;  

5) Įteisinta kai kurių rūšių atliekų „dualistinė“ surinkimo sistema. Teisės aktai nedraudžia 
supirkti tam tikrų rūšių atliekų. Viena vertus, gyventojai skatinami šalinti atliekas 
rūšiuojamojo surinkimo konteineriuose, tačiau faktiškai egzistuoja kita galimybė priduoti 
atliekas supirkimo punktuose. Pasiturintys gyventojai dėl nedidelių supirkimo kainų nėra 
suinteresuoti rikti atliekas namuose ir vežti į supirkimo punktus, todėl jomis atsikrato 
šalindami rūšiuojamojo surinkimo konteineriuose. Mažiau pasiturintys gyventojai yra 
suinteresuoti parduoti atliekas surinkėjams ir paprasčiausias būdas yra jas „paimti“ iš 
rūšiuojamojo surinkimo konteinerių. Tokiu būdu komunalinio srauto tvarkytojai netenka 
nemažos dalies antrinių žaliavų ir, tuo pačiu, pajamų. Be to, neretai pasitaiko, kad atliekas iš 
rūšiuojamojo surinkimo konteinerių renkantys asmenys sulaužo konteinerius, o savivaldybės 
ir atliekų tvarkytojai dėl to patiria nuostolius134. Ekspertų vertinimu „paimtos“ iš rūšiuojamojo 
susirinkimo konteinerių pakuočių atliekos sudaro iki 50 proc. papildančiose sistemose 
surinktų atliekų135; tuo pačiu ekspertai pažymi, kad pradėjus veikti užstato už vienkartines 
pakuotes sistemai, galimai „dualistinės“ sistemos problematika gali sumažėti, nes didelė dalis 
šios pakuotės atliekų bus surenkamos per užstato sistemą; 

6) Teisinio reguliavimo trūkumai. Iš esmės galima įvardinti du pagrindinius teisinio 
reguliavimo trūkumus. Pirmasis – teisės aktų vėlavimas ir neaiškumas, antrasis – teisinio 
tikrumo stoka. Pvz.: priėmus 2011 metais, LR atliekų tvarkymo įstatymo ir LR pakuočių ir 
pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kurie, atliekų tvarkymo sistemos kūrimo 
aspektu vertintini teigiamai (sudarytos prielaidos gamintojų ir importuotojų organizacijų ir 
savivaldybių bendradarbiavimui, gamintojų atsakomybės principo efektyvesniam 
įgyvendinimui ir kt.), didelė poįstatyminių teisės aktų dalis labai vėlavo, o priimti teisės aktai 
dažnai keičiami, dėl ko pvz.: organizacijos ir atliekų tvarkytojai negalėjo laiku įgyvendinti 
teisės aktų reikalavimų; 

7) Iki šiol nėra sukurti pakankami atliekų deginimo pajėgumai. Tai gali sąlygoti, kad 
regionuose, pastačius mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, nebus kur dėti dalies 
atliekų ir jas šalinti reikės sąvartynuose136; nors verslo subjektai turi interesą ir yra pasiryžę 
investuoti nuosavas lėšas į atliekų deginimo įrenginių statybą nesinaudodami ES parama (ES 
parama užvilkina projektų vystymo procesus, pabrangina projektus 25-30 proc., padidėja 
projektų administravimo našta), tačiau investicijas stabdo politizuoti įgyvendinimo procesai, 
priklausomai nuo politinės konjunktūros, galimai sąmoningai kuriamos dirbtinės kliūtys 
projektų įgyvendinimui, trūksta teisinio aiškumo bei teisinio reguliavimo stabilumo137. 

8) Valstybėje nėra priimti strateginiai spendimai dėl bioskaidžių atliekų tvarkymo sistemų 
sukūrimo. Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatyta, kad būtina įsigyti šių atliekų 
surinkimo priemones, tačiau bioskaidžių atliekų tvarkymo priemonių planai, moksliniai 
tyrimai ir bandomieji projektai bus vykdomi 2015- 2016 metais; pajėgumus maisto atliekoms 
apdoroti numatoma sukurti 2018 metais; pažymėtina ir tai, kad vėlgi, ūkio subjektai turi 
interesą investuoti savo lėšas, nesinaudodami ES parama, į bioskaidžių atliekų panaudojimo 

                                                 
132 Valstybinis atliekų tvarkymo planas, ekspertų interviu. 
133 Ekspertų interviu. 
134 Ekspertų interviu. 
135 Ekspertų interviu. 
136 Ekspertų interviu. 
137 Ekspertų interviu. 
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biodujų gamybai ir kitą reikalingą įrangą, tačiau investicijas stabdo tai, kad nėra sukurtos 
efektyvios bioskaidžių atliekų surinkimo sistemos138;  

9) Iki šiol nesukurta efektyvi visų komunalinių atliekų tvarkymo sistema. 

7.2 2014-2020 METŲ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS  Į ATLIEKŲ 
SEKTORIŲ 

7.2.1 Investicijų prioritetai ir uždaviniai 

2014-2020 metų ES struktūrinės paramos veiksmų programos projekte kaip pagrindinis investicinis 
prioritetas numatytos investicijos į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti ES aplinkos acquis reikalavimus. 
Uždavinys – mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos 
veiksmų programos projekte numatyta finansuoti tokias priemones ir veiklas139: 
 

1) Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra ir 
visuomenės švietimas: pirminio rūšiavimo konteineriai individualioms valdoms; 
kompostavimo dėžės (konteineriai) individualioms valdoms; konteinerinės aikštelės; 
įvairių rūšių konteineriai; viešinimas. 

2) Atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų sukūrimas ir 
modernizavimas: parama ūkio subjektams atskiro antrinių žaliavų (tarp jų gaminių ir 
pakuočių atliekų) paruošimo perdirbti įrangai (rūšiavimo linijos, presai ir kiti apdorojimo 
įrenginiai) įsigyti ar modernizuoti; įrangai atliekų pakartotinio naudojimo ir/ar užstato 
sistemai įdiegti, kartu įgyvendinant tikslines visuomenės informavimo priemones. 

3) Atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena ir planavimas: atliekų tyrimams 
reikalingos laboratorinės ir kitos įrangos įsigijimas (Aplinkos apsaugos agentūrai); atliekų 
apskaitos informacinė sistema (Aplinkos apsaugos agentūrai); Maišiagalos radioaktyviųjų 
atliekų saugyklos uždarymas140. 

 
Kaip matyti iš Valstybinio atliekų tvarkymo plano nuostatų, faktinės situacijos analizės, Lietuvoje 
būtina stiprinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo efektyvumą, rūšiavimo pajėgumus, kurie užtikrintų 
surinktų atliekų kokybišką paruošimą panaudoti ir kt. Šios priemonės orientuotos į visos atliekų 
tvarkymo sistemos atitinkamų grandžių stiprinimą ir sudaro svarias prielaidas visos sistemos 
funkcionavimui ir tuo pačiu atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekio mažinimui. Atsižvelgiant į tai, 
galima daryti išvadą, jog 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programoje 
prioritetai, uždaviniai ir tikslai identifikuoti tinkamai. Pasirinktos finansuoti priemonės padės pasiekti 
valstybės strateginius tikslus atliekų tvarkymo sektoriuje. 
 
Tuo pačiu būtina pažymėti ir tai, kad pasirinktų finansuoti ES lėšomis priemonių atitiktis 
Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytoms priemonėms ir faktinei problematikai, bei jų 
įgyvendinimas, negali užtikrinti, kad bus pasiekti valstybės užsibrėžti strateginiai tikslai. Jų pasiekimas 
net ir įgyvendinus visa apimtimi ES lėšomis finansuojamų priemonių, sąlygojamas politinių, 
ekonominių, teisinių ir kitų faktorių. Todėl ES paramos lėšų pagalba tik išplėtojus rūšiuojamojo 
surinkimo sistemas, padidinus komunalinio srauto atliekų paruošimo perdirbti pajėgumus, sukūrus 
užstato sistemos vienkartinės pakuotės surinkimo ir paruošimo perdirbti pajėgumus, tačiau nesiėmus 
kompleksiškai spręsti kitų nurodytų problemų, Valstybiname atliekų tvarkymo plane numatyti tikslo 

                                                 
138 Ekspertų interviu. 
139 Aplinkos ministerijos 2014-2020 metų veiksmų programos veiklos, jas įgyvendinantys projektai ir lėšos 
(projektas) pateikė Aplinkos ministerija 2014 m.  balandžio 30 d.  
140 Pagal Lietuvos Respublikos radioaktyvių atliekų tvarkymo įstatymą, radioaktyvių atliekų tvarkymą administruoja 
Vyriausybė, Energetikos ministerija ir kt. institucijos. Be to, šiai sričiai taikomi skirtingi reikalavimai ir radioaktyvių atliekų 
tvarkymas nepatenka į bendrą atliekų tvarkymo sistemą. Ši priemonė neatitinka paramos atliekų sektoriui prioritetų ir 
uždavinių. Tad neturėtų būti finansuojamas iš atliekų sektoriui skirtos struktūrinės paramos. 
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sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, rodikliai gali būti ir nepasiekti. Kompleksinis problemų 
sprendimas – pagrindinė ES struktūrinių fondų investicijų sėkmės sąlyga. 
 
Vertinant atskirų pasirinktų priemonių tinkamumą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad prie komunalinių 
atliekų srauto yra priskiriamos ir atliekos, kurios susidaro komercinėje – ūkinėje veikloje. Ūkinėje – 
komercinėje veikloje susidariusių atliekų kiekis komunaliniame sraute yra nuo 15 iki 25 proc.141. 
Siekiant užtikrinti, kad kuo didesnis kiekis komunalinių atliekų srauto atliekų būtų rūšiuojamas, 
siūlytina kaip atskirą priemonę numatyti ir ūkinę - komercinę veiklą vykdančių subjektų (jų teritorijų) 
aprūpinimą atskiro atliekų surinkimo priemonėmis, tame tarpe, atsižvelgiant į savivaldybių poreikius 
ir atliktas studijas142, ir bioskaidžių atliekų konteineriais, skirtais viešojo naudojimo teritorijoms. 
 
Numatytomis priemonėmis siekiama suskurti efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų 
atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekio sumažinimą. Tačiau valstybėje nėra įrankių efektyviam tokios 
sistemos valdymui. Norint valstybės mastu valdyti procesus ir planuoti poreikius rūšiuojamojo 
surinkimo sistemos efektyviam funkcionavimui, būtina turėti išsamią informaciją apie savivaldybių 
turimas priemones, jų efektyvumą, nusidėvėjusias priemones, priemonių poreikį, finansų poreikį 
sistemai atnaujinti ir kt. Tokiam tikslui pasiekti tikslinga turėti duomenų bazę, kurios pagalba galima 
būtų vertinti sistemos poreikius, efektyvumą, planuoti investicijas ir kt. Atsižvelgiant į tai, 
rekomenduojama numatyti papildomą veiklą – duomenų bazės apie rūšiuojamojo surinkimo sistemas 
įdiegimą. 

7.2.2 Stebėsenos rodikliai 

Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartyje Sanglaudos fondo investicijomis į atliekų sektorių 
numatyta pasiekti šių rezultatų:143 
 

 Padėtis atliekų sektoriuje iš esmės pasikeis taip, kad skaičiuojant pagal 2000 m. lygį, 
sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekis 2023 m. sudarys tik 35 proc.  

 Bus peržiūrėti Regioninių atliekų tvarkymo centrų veiklos finansavimo principai ir bus 
skatinamas kuo didesnis atliekų rūšiavimas ir jų pakartotinis naudojimas.  

 Planuojami finansiniai instrumentai ir subsidijos regioniniams atliekų tvarkymo centrams, 
savivaldybėms ir atliekas tvarkančioms įmonėms tam, kad pagerėtų sistemos valdymas, 
planavimas ir plėtra, numatomos visuomenės švietimo ir informavimo priemonės 
regioniniame lygmenyje.  

 Radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kurioje saugomos medicinos įstaigų, pramonės ir mokslo 
tyrimų centrų atliekos, likvidavimas. 

 
2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekte144 numatyti rodikliai, 
ES struktūrinių fondų investicijų į atliekų sektorių produktų ir rezultatų stebėsenai nurodyti lentelėje 
(65 lentelė). 
  

                                                 
141 Studija „Atliekų tvarkymo būklės analizė“, R. Uselytė, I. Silvestravičiūtė. 
142 Ten pat. 
143 Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartis, 2014-06-20, p. 91. 
144 Pateiktas derinti EK 2014-08-01. 
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65 lentelė. Planuojami Sanglaudos fondo investicijų į atliekų sektorių stebėsenos rodikliai 
2014-2020 m. 

Nr. Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 
vienetas 

Regiono 
kategorija 

Pradinė 
reikšmė 

Pradinės 
reikšmės 

metai 

Siektina 
reikšmė 
(2023) 

Duomenų 
šaltinis 

Atsiskaitymo 
dažnumas 

Sanglaudos fondo specifiniai programos rezultato rodikliai 

1. 
Sąvartynuose šalinamų 
komunalinių atliekų 
dalis 

Proc. 
Mažiau 

išsivystęs 
78 2011 35 Eurostatas 

Kartą per 
metus 

2. 

Komunalinių atliekų 
sraute esančių 
popieriaus, plastiko, 
metalo, stiklo paruošta 
pakartotinai naudoti ar 
perdirbti 

Proc. 
Mažiau 

išsivystęs 
17 2010 50 

Aplinkos 
apsaugos 
agentūra 

Kartą per 
metus 

Sanglaudos fondo bendrieji ir programos specifiniai produkto rodikliai  

1. 

Sukurti/pagerinti 
atskiro komunalinių 
atliekų surinkimo 
pajėgumai 

Tonos/ 
metai 

Mažiau 
išsivystęs 

- - 150 000 
Duomenys 
iš projektų 

Kartą per 
metus 

2. 

Sukurti/pagerinti 
komunalinių atliekų 
paruošimo perdirbti 
ir/ar kitaip naudoti 
pajėgumai 

Tonos/ 
metai 

Mažiau 
išsivystęs 

- - 100 000 
Duomenys 
iš projektų 

Kartą per 
metus 

3. 
Sutvarkytas 
radioaktyviųjų atliekų 
kiekis 

m3 
Mažiau 

išsivystęs 
- - 300 

Duomenys 
iš projektų 

Kartą per 
metus 

Šaltinis: 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektas, pateiktas Europos 
Komisijai 2014-08-01. 

 
Aplinkos ministerija parengė detalius rodiklių ir jų siekiamų reikšmių nustatymo principų aprašymus. 
Programos rezultato rodikliai, jų pradinės ir siekiamos reikšmės yra aiškūs ir tinkami (susiję su 
konkrečiu veiksmų programos uždaviniu „sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį 
ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą“; nustatomi vadovaujantis oficialiais statistiniais 
duomenimis, siekiamos rodiklių reikšmės suderintos su nacionaliniais strateginiais dokumentais). 
Siekiant nustatyti, kaip ES parama prisidėjo prie rezultato rodiklių pokyčių, turės būti atliekami 
poveikio vertinimai, kadangi šių rodiklių reikšmių pokyčius lems ne vien ES struktūrinių fondų 
investicijos. Programos produkto rodikliai taip pat susiję su numatomomis finansuoti priemonėmis 
ir jų veiklomis, tačiau reikia atkreipti dėmesį į keletą problemų, susijusių su produkto rodikliais: 
 

 Galimi sunkumai susiję su rodiklio „sukurti/ pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo 
pajėgumai“ išmatavimu: šiuo atveju reikėtų nustatyti, kiek atliekų papildomai surinkta ES 
struktūrinių fondų lėšomis įsigytuose konteineriuose, o ne kiek galėtų būti surinkta 
(konteinerio „pajėgumas“ priklauso nuo jo tūrio ir ištuštinimo dažnumo). Kadangi atliekų 
surinkimas priklauso ne tik nuo konteinerių, bet ir nuo kitų veiksmų (pavyzdžiui, visuomenės 
švietimo), šio rodiklio pokyčius veiks ne tik investicijos į konteinerius ir aikšteles. Priemonės ir 
projektų lygiu galėtų būti taikomi papildomi produkto rodikliai: 

- Pastatytų konteinerių skaičius/ tūris; 
- ES lėšomis nupirktų konteinerių kiekio santykis su bendru savivaldybės teritorijoje 

naudojamų konteinerių kiekiu; 
- Įrengtų naujų atliekų surinkimo vietų skaičius ir kt. 

 Galimi sunkumai, susiję su rodiklio „sukurti/ pagerinti komunalinių atliekų paruošimo perdirbti 
ir/ ar kitaip naudoti pajėgumai“ išmatavimu ir jo interpretavimu: analizuojant LAAIF 
informaciją apie finansuotus atliekų apdorojimo projektus pastebėta, kad skiriasi duomenys 
apie įrengimų pajėgumą ir planuojamą sutvarkyti atliekų kiekį (sutvarkytų atliekų kiekiai yra 
mažesni už linijų pajėgumus). Priemonės ir projektų lygiu galėtų būti taikomi papildomi 
produkto rodikliai: 
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- Paruoštų perdirbti ar kitaip naudoti atliekų kiekis; 
- Užstato sistemoje surinktų atliekų kiekis; 
- Paruoštų perdirbti ar kitaip naudoti atliekų kiekio pokytis (iki ir po projekto); 
- Rodikliai, susiję su perdirbti ar kitaip naudoti paruoštų atliekų kokybiniais rodikliais. 

 Atsižvelgiant į tai, kokios kitos veiklos numatomos finansuoti pagal AM planuojamas 
priemones, priemonių ir projektų lygiu galėtų būti taikomi ir kiti papildomi produkto rodikliai: 
pavyzdžiui, įgyvendintų visuomenės informavimo ir švietimo projektų/ iniciatyvų skaičius; 
savivaldybių, kuriose įgyvendintos kompleksinės priemonės (konteinerių, aikštelių įrengimas 
ir visuomenės švietimas) pirminiam rūšiavimui skatinti skaičius ir pan. 

 Rodiklių, susijusių su atliekų kiekiu, apskaitai ir duomenų patikimumui užtikrinti turi būti 
sukurta funkcionali atliekų apskaitos sistema, kuri leistų patikrinti projektų vykdytojų 
teikiamų duomenų kokybę ir patikimumą.  

7.2.3 Partnerystės sutartyje numatytų ex ante sąlygų įgyvendinimas 

ES struktūrinių fondų reglamentuose numatytų išankstinių sąlygų paskirtis – užtikrinti, kad šalyse, 
gaunančiose ES struktūrinių fondų finansavimą, būtų įgyvendintos efektyviam ir rezultatyviam 
paramos įsisavinimui būtinos sąlygos. Išankstinės sąlygos pagal taikymo sritį skirstomos į temines ir 
bendrąsias. Taikomos išankstinės sąlygos gali būti trijų tipų: 
 

1) Sąlygos, susijusios su teisiniu reglamentavimu konkrečioje politikos srityje; 
2) Sąlygos, susijusios su politikos planavimu (turi būti nustatyti aiškūs strateginiai tikslai 

konkrečioje politikos srityje); 
3) Sąlygos, susijusios su reikiamų administracinių ir institucijų gebėjimų užtikrinimu. 

 
2014 m. birželio 20 d. Europos Komisija patvirtino Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartį, kurioje 
nurodoma, kad atliekų sektoriui taikoma sąlyga – ekonominiu ir aplinkos požiūriu tvaraus 
investavimo į atliekų sektorių, visų pirma rengiant atliekų tvarkymo planus pagal Direktyvą 
2008/98/EB ir pagal atliekų hierarchiją, skatinimas – yra įvykdyta. Reglamento Nr. 1303/2013 
XI priedo I dalyje nurodyti kiekvienos teminės ex ante sąlygos įvykdymo kriterijai. Atliekų sektoriui 
taikomos sąlygos įgyvendinimas vertinamas pagal šiuos kriterijus: 
 

 Komisijai pateikta įgyvendinimo ataskaita, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 2008/98/EB 11 
straipsnio 5 dalį, dėl Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytų tikslų įgyvendinimo 
pažangos; 

 parengtas vienas ar daugiau atliekų tvarkymo planų, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 
2008/98/EB 28 straipsnį; 

 parengtos atliekų prevencijos programos, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 2008/98/EB 29 
straipsnį; 

 patvirtintos priemonės, kurių reikia, kad iki 2020 m. būtų pasiekti paruošimo pakartotinai 
naudoti ir perdirbimo tikslai, laikantis Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2dalies. 

 
Europos Komisija parengė detalias ES struktūrinių ir investicinių fonų išankstinių sąlygų gaires, 
kuriose nurodyta, kaip bus vertinamas išankstinių sąlygų įgyvendinimas145. Atliekų sektoriuje svarbus 
informacijos šaltinis yra Europos Komisijos 2012 m. atliktas ES atliekų direktyvų įgyvendinimo 
įvertinimas ES šalyse narėse, jo pagrindu atliktos detalios atskirų ES šalių atliekų sektoriaus įvertinimo 
ataskaitos ir parengti veiksmų planai su konkrečiomis rekomendacijomis. Lietuva yra viena iš 10 šalių, 
kuriose buvo atliktas atliekų sektoriaus įvertinimas ir parengtos konkrečios rekomendacijos. Šių 
rekomendacijų įgyvendinimas turi padėti Lietuvai įgyvendinti ES atliekų direktyvų reikalavimus ir 
tvarkyti atliekas atsižvelgiant į atliekų tvarkymo prioritetų įgyvendinimą, kad būtų sumažintas šiuo 
metu dominuojantis atliekų šalinimas sąvartyne.  
 

                                                 
145 European Commission, Guidance on Ex Ante Conditionalities for the European Structural and Investment Funds. PART II. 
14 February, 2014. 
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Europos Komisijos požiūriu, pagrindinės atliekų tvarkymo problemos ir jų priežastys Lietuvoje yra 
šios (pradedant nuo svarbiausios): 
 

1) Didelė sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų dalis, nes: ribotai taikomos 
teisinės ir finansinės priemonės, kurios paskatintų atskirą biologiškai skaidžių atliekų 
surinkimą, nors tokie reikalavimai numatyti Valstybiniame atliekų tvarkymo plane; nėra aiškių 
komposto kokybės kriterijų, o tai apsunkina komposto realizavimą ir naudojimą; taikomi 
atliekų šalinimo apribojimai nėra tiesiogiai susiję su komunalinėmis biologiškai skaidžiomis 
atliekomis (taikomas draudimas šalinti žaliąsias atliekas); trūksta informacijos apie atskirą 
atliekų surinkimą, namudinį kompostavimą; neįgyvendinami pilotiniai projektai, susiję su 
biologiškai skaidžių atliekų atskiru surinkimu ir tvarkymu. 

2) Atliekų tvarkymo prioritetų hierarchijos neatitinkantis atliekų tvarkymas, didelė 
priklausomybė nuo atliekų šalinimo, nes: trūksta ekonominių ir kitų priemonių, kurios 
skatintų mažinti atliekų šalinimą (pavyzdžiui, draudimas šalinti tam tikras atliekas); dėl šalies 
dydžio trūksta paskatų perdirbti atliekas, kurti dideles atliekų perdirbimo gamyklas; žema 
surenkamų antrinių žaliavų kokybė, nekankamai išvystyta antrinių žaliavų ir perdirbtų 
produktų rinka. Kitos problemos, susijusios su atliekų tvarkymu yra riboti ES paramos 
panaudojimo gebėjimai ir kylanti rizika neįsisavinti numatytos paramos atliekų tvarkymo 
pajėgumams sukurti; riboti administraciniai gebėjimai tinkamam planavimui atliekų sektoriuje 
užtikrinti; nepatikima ir netiksli atliekų apskaita; nepakankamas dėmesys atliekų prevencijos 
skatinimui. 

3) Ribotas komunalinių atliekų pirminis rūšiavimas. Nors savivaldybėms nupirkta nemažai 
antrinių žaliavų konteinerių (2006-2011 m. nupirkta apie 20000 konteinerių; 2012-2013 m. 
planuota nupirkti apie 70000 pakuotės atliekų konteinerių individualių valdų gyventojams) ir 
antrinių žaliavų surinkimas didėja, tačiau atliekų pirminio rūšiavimo pajėgumai vis dar 
nepakankami, o rūšiavimo kokybė dėl informacijos trūkumo – nepakankama. Be to, 
nepakankamai taikomi ekonominiai instrumentai ir gamintojo atsakomybės principas, kad 
būtų skatinamas pirminis rūšiavimas; savivaldybės nepakankamai bendradarbiauja kurdamos 
alternatyvią atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir įgyvendindamos kitas priemones, kurios 
skatintų pirminį rūšiavimą.  

4) Pilnai neužtikrintas komunalinių atliekų surinkimo paslaugos visuotinumas ir 
prieinamumas. Viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga 2013 m. duomenimis buvo 
teikiama 96 proc.146 Lietuvos gyventojų. Skiriasi šios paslaugos prieinamumas miesto ir kaimo 
vietovių gyventojams, atliekų surinkimo paslaugas teikiančios įmonės yra labiau 
suinteresuotos paslaugų teikimu tankiau apgyvendintose vietovėse (miestuose). Neužtikrinus 
visuotinio paslaugos prieinamumo, dalis susidariusių atliekų gali būti nesurenkamos ir 
netinkamai tvarkomos (išmetamos tam nepritaikytose vietose ar deginamos, taip didinant 
aplinkos teršimą). 

 
Siekiant išspęsti šias atliekų tvarkymo problemas, Lietuvai pateiktos aštuonios rekomendacijos, kurių 
įgyvendinimas sudarytų sąlygas atliekų tvarkymo problemų sprendimui, atliekų tvarkymo prioritetų 
hierarchijos ir atliekų tvarkymo tikslų įgyvendinimui, efektyviam ir rezultatyviam ES struktūrinių 
fondų paramos panaudojimui: 
 

1) Įvesti ir palaipsniui didinti sąvartynų mokestį, kad mažėtų atliekų šalinimas sąvartynuose. 
Pajamas iš šio mokesčio naudoti pirminio rūšiavimo ir kitos atliekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtrai. 

2) Įgyvendinus sąvartyno mokestį, įvesti atliekų deginimo ir MBA mokestį, kad atliekų 
perdirbimas būtų ekonomiškai naudingas. Išlaikyti sąvartyno mokestį aukštesnį nei atliekų 
deginimo ir MBA mokesčiai. Pajamas iš šių mokesčių naudoti pirminio rūšiavimo ir kitos 
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai. 

                                                 
146 Aplinkos apsaugos agentūra, Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymą Lietuvos savivaldybėse, 2013 
m. 
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3) Pagerinti komunalinių atliekų apskaitą, įtraukti duomenis apie namų ūkių pakuotės atliekas į 
bendrą komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo apskaitą. 

4) Atnaujinti Valstybinį atliekų tvarkymo planą, numatant konkrečias priemones atliekų 
direktyvoje nustatytų tikslų įgyvendinimui; atliekų sektoriaus situacijos analizę papildyti 
tiksliais duomenimis, įvertinti planuojamų politikos priemonių poveikį, reikalingą 
infrastruktūrą ir pateikti atliekų susidarymo ir tvarkymo prognozes. 

5) Išplėsti diferencijuotų įmokų už atliekų tvarkymą taikymą. Numatyti paskatas ir paramą namų 
ūkių dalyvavimui atliekų atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) sistemoje. 

6) Sukurti ir kontroliuoti atskiro surinkimo infrastruktūrą ir sistemą. Kuo greičiau užtikrinti 
individualizuotą (angl. door-to door) ir visiems prieinamą atliekų surinkimo paslaugą 
(individualūs konteineriai su galimybe tiksliau apskaityti surenkamų atliekų kiekį). 

7) Išplėsti gamintojų atsakomybės principo taikymą, gerinti gamintojų atsakomybės principo 
taikymo priežiūrą, didinti taikomos sistemos skaidrumą ir užtikrinti, kad nebeliktų gamintojų, 
kurie sistemoje nedalyvauja. 

8) Įgyvendinti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo strategiją įskaitant priemones šių atliekų 
šalinimo mažinimui.  

 
Europos Komisijai pateiktame 2014-2020 metų veiksmų programos projekte nurodyta, kad visi 
atliekų sektoriui taikomos išankstinės sąlygos įgyvendinimo vertinimo kriterijai įvykdyti (žr. 66 
lentelė). Įgyvendinant atliekų sektoriui numatytą išankstinę sąlygą parengtas ir patvirtintas 
Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas, patvirtinta Valstybinės atliekų prevencijos 
2014-2020 metų programa. 
 
66 lentelė. Informacija apie atliekų sektoriui taikomos išankstinės sąlygos įvykdymą 

Įvykdymo kriterijai Nuoroda (jei kriterijus 
įvykdytas) 

Paaiškinimai 

Komisijai pateikta 
įgyvendinimo ataskaita, kaip 
reikalaujama pagal Direktyvos 
2008/98/EB 11 straipsnio 
5 dalį, dėl Direktyvos 
2008/98/EB 11 straipsnyje 
nustatytų tikslų įgyvendinimo 
pažangos 

Įgyvendinimo ataskaita už 2011–
2012 m. dėl Direktyvos 
2008/98/EB 11 straipsnyje 
nustatytų tikslų įgyvendinimo ir 
numatomų veiksmų tikslams 
pasiekti, Europos Komisijai 
pateikta Aplinkos ministerijos 2013 
m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. (17-1)-
D8-8163 

Įgyvendinimo ataskaita už 2011–2012 m. dėl 
Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytų 
tikslų įgyvendinimo ir numatomų veiksmų tikslams 
pasiekti nėra publikuojama viešai, tačiau yra 
saugoma Aplinkos ministerijoje ir esant reikalui gali 
būti pateikta susipažinti. Papildomai norime 
informuoti, kad aukščiau minėta įgyvendinimo 
ataskaita už 2011–2012 m. laikotarpį 2013 m. 
rugsėjo 30 d. raštu Nr. (17-1)-D8-8164, taip pat 
buvo pateikta ir Lietuvos nuolatinei atstovybei 
Europos Sąjungoje 

Parengtas vienas ar daugiau 
atliekų tvarkymo planų, kaip 
reikalaujama pagal Direktyvos 
2008/98/EB 28 straipsnį 

LRV 2014 m. balandžio 16 d. 
nutarimas Nr. 366 “Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2001 m. 
balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 
“Dėl Valstybinio strateginio atliekų 
tvarkymo plano patvirtinimo” 
pakeitimo” 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok
paieska.showdoc_l?p_id=470113&p
_tr2=2 

 

Parengtos atliekų prevencijos 
programos, kaip reikalaujama 
pagal Direktyvos 2008/98/EB 
29 straipsnį 

LR aplinkos ministro 2013 m. 
spalio 22 d. įsakymas Nr. D1-782 
„Dėl valstybinės atliekų prevencijos 
programos patvirtinimo“ 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok
paieska.showdoc_l?p_id=458655&p
_tr2=2 

Valstybinė atliekų prevencijos programa 2014–
2020 m. buvo patvirtinta 2013 m. spalio 22 d. LR 
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-782. Šios 
programos priede yra pateikiamas valstybinės 
atliekų prevencijos programos įgyvendinimo 2014–
2020 m. priemonių planas. Aukščiau minėtas 
aplinkos ministro įsakymas įsigalioja nuo 2013 m. 
gruodžio 12 d. 

Patvirtintos priemonės, kurių 
reikia, kad iki 2020 m. būtų 
pasiekti parengimo 
pakartotinai naudoti ir 
perdirbimo tikslai, laikantis 
Direktyvos 2008/98/EB 
11 straipsnio 2 dalies 

LRV 2014 m. balandžio 16 d. 
nutarimas Nr. 366 “Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2001 m. 
balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 
“Dėl Valstybinio strateginio atliekų 
tvarkymo plano patvirtinimo” 
pakeitimo” 

Priemonės dėl Direktyvos 2008/98/EB 
11 straipsnio 2 dalies a) punkto yra apibrėžtos 
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 2014-2020 
metų plano 246 punkte ir šio plano 2 priede.  
Priemonės dėl Direktyvos 2008/98/EB 
11 straipsnio 2 dalies b) punkto yra apibrėžtos 
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo 2014-2020 

https://vdvis.am.lt/cs/idcplg?IdcService=DOC_INFO&dID=884852&dDocName=AM_881028
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470113&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470113&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470113&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458655&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458655&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458655&p_tr2=2
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Įvykdymo kriterijai Nuoroda (jei kriterijus 
įvykdytas) 

Paaiškinimai 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok
paieska.showdoc_l?p_id=470113&p
_tr2=2 

metų plano 264 punkte. Statybos ir griovimo atliekų 
susidarymo bei tvarkymo būklė nurodyta plano 54 
punkte 

Šaltinis: 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektas, pateiktas Europos 
Komisijai 2014-08-01. 

 
Nors atliekų sektoriui taikoma išankstinė sąlyga yra įgyvendinta, pagrindinis atliekų sektoriaus iššūkis 
bus įgyvendinti VATP tikslus, susijusius su sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio mažinimu ir atliekų 
paruošimu pakartotinai naudoti ir perdirbti. Atliekų tvarkymo uždavinių įgyvendinimui nepakanka tik 
2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programoje numatyto finansavimo atliekų 
rūšiuojamojo surinkimo sistemų plėtrai, atliekų paruošimui perdirbti ar kitaip panaudoti. Nacionaliniu 
lygiu reikia imtis papildomų veiksmų ir priemonių, sudarančių prielaidas efektyviam diegiamų atliekų 
tvarkymo sistemos priemonių panaudojimui: 
 

1) teisės aktų pakeitimai, užtikrinantys, kad rūšiuojamojo surinkimo sistemose surinktos atliekos 
nebus „pakartotinai“ surenkamos ir parduodamos antrinių žaliavų supirkėjams, veikiantiems 
kaip atliekų surinkimo papildančios sistemos; 

2) padidinti sąvartynų vartų mokesčiai; 
3) pastatyti ir pradėti eksploatuoti pakartotinai panaudoti ir/ ar perdirbti netinkamų atliekų 

deginimo įrenginiai. 
 
Šie veiksmai galėtų būti traktuojami kaip išankstinės nacionalinės tolimesnių investicijų į atliekų 
tvarkymo sistemą sąlygos. Dauguma jų numatyti ir Europos Komisijos Lietuvai parengtose 
rekomendacijose147. 

7.2.4 Lėšų poreikis priemonėms įgyvendinti ir paramos paskirstymo 
principai 

Vertinant lėšų poreikį ir pakankamumą numatytoms priemonėms įgyvendinti ir rezultatams pasiekti, 
reikia atkreipti dėmesį į keletą svarbių aspektų, kurie turi įtakos paramos pakankamumo rūšiuojamojo 
surinkimo plėtrai vertinimui.  
 
Valstybės institucijos ir dalis ekspertų turi skirtingą požiūrį nei savivaldybės į pačią rūšiuojamojo 
surinkimo sistemą ir surinkimo priemones. Savivaldybės vertindamos priemonių poreikius 
rūšiuojamojo surinkimo plėtrai kaip kriterijus priemonėms įsigyti vertina estetinius, patogumo 
gyventojams ir kitus aspektus. Centrinės valdžios institucijos ir kai kurie ekspertai remiasi statistiniais 
duomenimis apie priemonių poreikį, kad rūšiuojamojo surinkimo sistema efektyviai funkcionuotų ir 
nevertina estetinių ir funkcionalumo aspektų. Šie skirtumai ypač pastebimi priemonių, skirtų bendram 
naudojimui ir įrengiamų viešose erdvėse, įsigijimui. Pavyzdžiui, pagal VATP (skaičiavimai atlikti 
remiantis Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje paskelbtais duomenimis148), visų savivaldybių 
poreikis aikštelėms konteineriams pastatyti yra 1967 vienetų149. Ekspertiniais vertinimais vidutinė 
aikštelės kaina galėtų svyruoti nuo 10000 iki 12000 Lt150. Kas reikštų, kad pilnai patenkinti visų 
Lietuvos savivaldybių poreikius pakaktų 23604000 litų.  
 

                                                 
147 European Commission, Roadmap for Lithuania. Support to Member States in improving waste management based on 
assessment of Member States’ performance. 
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/LT_Roadmap_FINAL.pdf.  
148 http://www.am.lt/VI/files/0.901377001350971762.pdf. 
149 Valstybinis atliekų tvarkymo planas. 
150 Ekspertų interviu. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470113&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470113&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470113&p_tr2=2
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/LT_Roadmap_FINAL.pdf
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Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis151, 2013 metais Lietuvoje trūko 3127 aikštelių rūšiuojamojo 
surinkimo konteineriams. Kitaip tariant, aikštelių rūšiuojamojo surinkimo konteineriams pastatyti 
poreikis, lyginant su Valstybiniame atliekų tvarkymo plane nurodytu, didesnis 1160 vienetų. Šių 
aikštelių įrengimui lėšų poreikis, atsižvelgiant į ekspertinių būdų nustatytą vienos aikštelės įrengimo 
kainą, būtų apie 35000000 litų.  
 
Lyginant Aplinkos apsaugos agentūros duomenis su savivaldybių pateiktais duomenimis152, aikštelių 
rūšiuojamojo surinkimo konteineriams pastatyti poreikis savivaldybėse yra panašus. Aplinkos 
apsaugos agentūros duomenimis153, aikštelių rūšiuojamojo surinkimo konteineriams pastatyti reikia 
300 vienetų daugiau. Šis skirtumas gali susidaryti dėl to, kad ne visos savivaldybės pateikė duomenis 
apie aikštelių rūšiuojamojo surinkimo konteineriams pastatyti poreikį. Būtina pažymėti, kad pagal 
Aplinkos apsaugos agentūros duomenis, nėra galimybių įvertinti aikštelių, skirtų rūšiuojamojo kartu 
su mišraus srauto surinkimo konteineriams pastatyti, poreikio, nes tokie duomenys nerenkami154. 
Pagal savivaldybių pateiktus duomenis matoma, kad didelę dalį rūšiuojamojo surinkimo konteinerių 
planuojama statyti aikštelėse kartu su mišraus srauto konteineriais ir pagal savivaldybių apklausos 
metu identifikuotus poreikius šiai priemonei įgyvendinti reikėtų maždaug 240 mln. litų. Vidutinės 
investicijos į vienos aikštelės įrengimą viršija 20000 Lt.  
 
Kaip matyti iš šių duomenų, lėšų poreikis aikštelėms konteineriams pastatyti pagal Valstybinį atliekų 
tvarkymo planą, jų įrengimo kainas vertinat pagal vidutinius įrengimo kaštus, nuo savivaldybių 
nurodyto poreikio skiriasi maždaug 10 kartų. Tokį lėšų poreikio skirtumą sąlygoja keletas aspektų:  
 

 skirtingas ekspertų ir savivaldybių aikštelių įrengimo kainos vertinimas. Kaip galima matyti iš 
aukščiau pateiktų duomenų, ekspertų vertinimu vienos aikštelės rūšiuojamojo surinkimo 
konteineriams pastatyti kaina svyruoja nuo 10000 Lt iki 12000 Lt. Pagal savivaldybių 
pateiktus duomenis, lėšų poreikis vienai aikštelei yra daugiau kaip 20000 Lt vienai aikštelei;  

 lyginant Aplinkos apsaugos agentūros surinktus duomenis apie aikštelių rūšiuojamojo 
surinkimo konteineriams poreikį 2011 metais ir 2013 metais matoma, kad jis per dvejų metų 
laikotarpį padidėjo beveik tūkstančiu;  

 kai kurios savivaldybės planuoja visiškai naujų aikštelių, skirtų požeminiams arba pusiau 
įkastiems konteineriams statyti, įrengimą, o tokios aikštelės yra brangesnės;  

 Aplinkos apsaugos agentūra renka duomenis tik apie aikšteles, kuriose būtų statomi tik 
pakuočių rūšiuojamojo atliekų surinkimo konteineriai. Tuo tarpu savivaldybės turi itin didelį 
poreikį aikštelėms, kuriose statomi atliekų rūšiuojamojo surinkimo konteineriai kartu su 
mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais. 

 
Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis155, savivaldybės 2013 m. turėjo 21449 vienetų rūšiuojamojo 
antrinių žaliavų surinkimo konteinerių (iš jų 7337 stiklui, 7576 plastikui, 6536 popieriui), o 
konteinerių poreikis (stiklui, plastikui, popieriui) sudarė apie 23000 vienetų. Savivaldybių apklausos 
duomenimis, konteinerių poreikis sudaro apie 33 000 vienetų. 
 
Savivaldybių nurodyti poreikiai rūšiuojamojo surinkimo konteineriams įsigyti individualioms valdoms 
ir juridinių asmenų teritorijoms nėra didelis. Pagal VšĮ „Žaliasis taškas“ skaičiavimus investicijų 
poreikis į rūšiuojamojo surinkimo konteinerius individualiose valdose yra apie 45 mln. Lt. Pagal 
savivaldybių pateiktus duomenis, investicijų poreikis rūšiuojamojo surinkimo konteineriams 
individualiose valdose ir juridinių asmenų teritorijose yra apie 70 mln. Lt. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės pagal teisės aktų reikalavimus yra atsakingos už  komunalinių 
atliekų surinkimo sistemos organizavimą ir efektyvų funkcionavimą, turi galimybes realiai įvertinti 

                                                 
151 www.gamta.lt. 
152 Savivaldybių pateiktų duomenų suvestinė pridedama. 
153 www.gamta.lt. 
154 Interviu su Aplinkos apsaugos agentūros specialistais. 
155 Ten pat. 

http://www.gamta.lt/
http://www.gamta.lt/
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priemonių, reikalingų rūšiuojamojo surinkimo plėtrai ir efektyviam funkcionavimui poreikius, bei 
atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes rekomenduotina paramos poreikį investicijoms į atliekų 
rūšiuojamojo surinkimo sistemos plėtrą planuoti ne pagal statistinius skaičiavimus, bet realius 
savivaldybių identifikuotus poreikius. Tai viena iš pagrindinių prielaidų efektyviai rūšiuojamojo 
surinkimo sistemai valstybėje plėtoti. 
 
Aplinkos ministerijos duomenys apie planuojamas skirti lėšas ir jų paskirstymą įgyvendinant uždavinį 
sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį156: 
 

VP 
uždavinys 

Veiklos Priemonės veiklos, projektai, jų grupės Preliminarios 
ES lėšos, mln. 

Lt 

Iš 
viso,mln. 

Lt 
5.2. INVESTICINIS PRIORITETAS Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti ES aplinkos acquis reikalavimus. 
5.2.1. 
KONKRETUS 
UŽDAVINYS 
Sumažinti 
sąvartynuose 
šalinamų 
komunalinių 
atliekų 
kiekį. SF 

Komunalinių 
atliekų surinkimo ir 
pirminio rūšiavimo 
infrastruktūros 
plėtra ir 
visuomenės 
švietimas 

Pirminio rūšiavimo konteineriai 
individualioms valdoms 50 
Kompostavimo dėžės (konteineriai) 
individualioms valdoms 30 
Konteinerinės aikštelės ir įvairių rūšių 
atliekų konteineriai 100 
Viešinimas 10 

190 190 

Atliekų paruošimo 
perdirbti, 
pakartotinai ir 
kitaip naudoti 
pajėgumų 
sukūrimas ir 
modernizavimas 

Parama ūkio subjektams atskiro antrinių 
žaliavų (tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) 
paruošimo perdirbti įrangai (rūšiavimo 
linijos, presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) 
įsigyti ar modernizuoti, taip pat įrangai 
atliekų pakartotinio naudojimo ir/ar užstato 
sistemai įdiegti, kartu įgyvendinant tikslines 
visuomenės informavimo priemones. 

100 100 

Atliekų tvarkymo 
sistemos valdymas, 
stebėsena ir 
planavimas 

1. atliekų tyrimams reikalingos 
laboratorinės ir kitos įrangos įsigijimas AAA 

3,5 25 

2. atliekų apskaitos informacinė sistema 
AAA 

7,0 

3. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų 
saugyklos uždarymas VĮ RATA  

14,5 

Iš viso: 315,0 

 
Pagal savivaldybių pateiktus duomenis157 apie investicijų poreikį rūšiuojamojo atliekų surinkimo 
sistemoms, įskaitant aikštelių konteineriams statyti įrengimą, lėšų poreikis visoms Lietuvos 
savivaldybėms: 
 

  

                                                 
156 2014 m. balandžio 30 d. Aplinkos ministerijos duomenys. 
157 Informaciją apie investicijų poreikį rūšiuojamojo surinkimo sistemoms pateikė 49 savivaldybės. Atsižvelgiant į 
informacijos nepakankamumą investicijų poreikis rūšiuojamojo surinkimo sistemoms Lietuvoje apskaičiuotas pagal formulę 
x = l / p * v, kur: 
X – visoms Lietuvos savivaldybėms priemonei įsigyti (įrengti) reikalingas lėšų poreikis; 
l – 50 savivaldybių lėšų poreikis priemonei įdiegti pagal šių savivaldybių pateiktą informaciją; 
p – 50 savivaldybių (pateikusių informaciją) gyventojų skaičius (Statistikos departamento duomenys apie savivaldybių 
gyventojų skaičių 2013 metų gale); 
v - Lietuvos gyventojų skaičius (Statistikos departamento duomenys apie Lietuvos  gyventojų skaičių 2013 metų gale; 
informacijos apie gyventojų skaičių savivaldybėse  šaltinis – Statistikos departamento tinklapis 
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010211&PLanguage=0&TableStyle=&Button
s=&PXSId=3767&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rv
ar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14=). Tuo pačiu būtina pažymėti, kad savivaldybių nurodytus poreikius reikėtų 
vertinti rezervuotai. Iš apklaustų savivaldybių tik viena nurodė, kad yra tiksliai identifikavusi konteinerių poreikius. Kitos 
savivaldybės nurodo, kad pateikta informacija apie reikalingų priemonių rūšiuojamojo surinkimo sistemai vystyti yra 
preliminari ir tikslių skaičiavimų atlikta nėra. 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010211&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=3767&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010211&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=3767&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010211&PLanguage=0&TableStyle=&Buttons=&PXSId=3767&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14
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Priemonei „Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra 
ir visuomenės švietimas“ reikalingos investicijos158 
 

Veikla Lėšų poreikis, 
tūkst. Lt 

Finansavimo 
intensyvumas 

%159 

Lėšų poreikis 
finansavimui, 

tūkst. Lt 
1. Aikštelės rūšiuojamojo surinkimo 
konteineriams ir aikštelės mišrių atliekų ir 
rūšiuojamojo surinkimo konteineriams 

238.341 85 202.589 

2. Rūšiuojamojo surinkimo konteineriai 
individualioms valdoms ir juridinių asmenų 
teritorijoms 

69.479 60 41.688 

3. Rūšiuojamojo surinkimo konteineriai 
viešojo naudojimo teritorijoms: 

    0 

3.1. Antžeminiai 19.243 60 11.546 
3.2. Pusiau įkasti 21.929 60 13.157 
3.3. Požeminiai 70.875 60 42.525 
Iš viso 3p.: 112.047   67.228 
4. Konteineriai bioskaidžių atliekų surinkimui:     0 
4.1. Viešojo naudojimo teritorijose 6.450 60 3.870 
4.2. Individualiose valdose ir juridinių asmenų 
teritorijose  

25.671 60 15.403 

Iš viso 4p.: 32.121 60 19.273 
5. Konteineriai atskiram tekstilės atliekų 
surinkimui 

17.848 60 10.709 

6. Maisto atliekų surinkimui 15.005 60 9.003 
Iš viso konteineriams (2-6 p.) 246.500 60 147.900 
Iš viso (1-6 p.) 484.841 - 350.490 

 
Kaip matyti iš lentelėje pateiktų duomenų, lėšų poreikis rūšiuojamojo surinkimo konteineriams įsigyti 
yra apie 350 mln. Lt. Vertinant ES paramos pakankamumą pagal savivaldybių pateiktus poreikius ir 
numatytą finansavimo intensyvumą akivaizdu, kad paramos rūšiuojamojo surinkimo sistemos 
diegimui nepakanka (trūksta apie 160 mln. Lt). Aplinkos ministerija šiais metais iš Gaminių ar 
pakuotės atliekų tvarkymo programos yra skyrusi 5 286 724 Lt160 pakuotės atliekų surinkimo 
priemonių (konteinerių) įsigijimui. VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija" šiuo 
metu derina su savivaldybėmis sutartis dėl rūšiuojamojo pakuotės atliekų surinkimo konteinerių 
įsigijimo finansavimo. Tačiau prognozuoti, koks kiekis rūšiuojamojo surinkimo konteinerių bus 
nupirktas, sudėtinga. Atsižvelgiant į turimus duomenis apie rūšiuojamojo surinkimo konteinerių 
įsigijimo finansavimą ne iš ES paramos lėšų galima teigti, kad lėšų poreikis šioms priemonėms įsigyti 
bus mažesnis nei nurodo savivaldybės, apie 3 mln. litų. 
 
Savivaldybių nuomone, numatytas 60 proc. paramos intensyvumas pakuotės atliekų rūšiuojamojo 
surinkimo priemonėms įsigyti yra per mažas161. Savivaldybių nuomone, parama turėtų būti 
šimtaprocentinė ir savivaldybės nėra suplanavusios lėšų ES paramos įsisavinimui. Skyrus šimto 
procentų paramą pakuotės atliekų rūšiuojamojo surinkimo priemonėms įsigyti, kitoms priemonėms 
įgyvendinti liktų mažiau nei 134 000 000 Lt. O jei finansuoti visų rūšiuojamojo surinkimo priemonių 
(įskaitant tekstilės, biologiškai skaidžių (tame tarpe maisto) įsigijimą šimtaprocentiniu intensyvumu, 
kitoms priemonėms liktų apie 68 000 000 Lt ES paramos. 
 
  

                                                 
158 Lentelėje pateikiamas ES paramos poreikis pagal Aplinkos ministerijos numatytą ES paramos intensyvumą. 
159 Paramos intensyvumas pateiktas pagal Aplinkos ministerijos planuojamą paramos intensyvumą, nurodytą apskritojo 
stalo diskusijos metu. 
160 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. D1-132. 
161 Interviu su savivaldybių atstovais. 
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Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas numato, kad savivaldybės atsakingos už 
komunalinių atliekų surinkimo sistemų organizavimą ir iš esmės ši prievolė yra išskirtinai 
savivaldybių, kurią savivaldybės de jure privalo vykdyti nepriklausomai nuo to, ar gamintojai ir 
importuotojai dalyvauja organizacijų veikloje ir pagal to paties įstatymo nuostatas finansuoja 
rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemos plėtrą ar ne (t. y. pasirenka alternatyvą mokėti mokestį už 
aplinkos teršimą pakuočių atliekomis). Pvz.: jei gamintojams ir importuotojams taptų finansiškai 
naudingiau mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, nei per organizacijas tvarkyti 
pakuočių atliekas, jie gali išstoti iš organizacijų ir pastarosios valstybėje nustotų egzistuoti. Tokiu 
atveju savivaldybių prievolė organizuoti atliekų rūšiuojamąjį surinkimą išliktų. 
 
Tuo pačiu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas numato gamintojų ir importuotojų 
organizacijų prievolę finansuoti pakuočių atliekų surinkimo sistemų plėtrą. Tačiau kokia apimtimi, 
teisės aktai nenustato. Kaip nurodoma toliau, organizacijų pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
sistemų plėtros finansavimo prievolės dydis yra savivaldybių ir organizacijų susitarimo dalykas. 
 
Šešiasdešimties procentų ES paramos intensyvumas pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
priemonėms įsigyti padengia beveik du trečdalius viso lėšų poreikio. Savivaldybės turi galimybes lėšų 
trūkumą finansuoti iš rinkliavos162. Organizacijos yra suinteresuotos pakuočių atliekų surinkimo 
sistemų plėtra. Joms (organizacijoms) ES parama de facto sumažina sistemos plėtros kaštus. Tokia 
situacija, kai tiek savivaldybės, tiek organizacijos yra suinteresuotos pakuočių atliekų rūšiuojamojo 
surinkimo sistemų plėtra ir ES paramos įsisavinimu, nepaisant interesų skirtumų163, paskatintų šiuos 
subjektus bendradarbiauti, organizacijoms dengiant dalį reikalingo finansavimo ES paramai gauti. 
 
Atskiro tekstilės atliekų, biologiškai skaidžių atliekų (įskaitant maisto atliekas) surinkimo priemonėms 
įsigyti yra numatytas 60 proc. ES paramos intensyvumas. Trūkstamos dalies konteinerių įsigijimui 
finansuoti savivaldybės turi mažiau galimybių, t. y. negali sudaryti sutarčių su organizacijomis dėl šios 
rūšiuojamojo surinkimo sistemos plėtros dalies. Todėl atskiro tekstilės atliekų, biologiškai skaidžių 
atliekų (įskaitant maisto atliekas) surinkimo priemonių įsigijimui siūlytina padidinti ES paramos 
intensyvumą iki 85 proc. ir skirti 55 000 000 Lt, atitinkamai padidinant finansavimą ES paramos 
lėšomis atskiro tekstilės atliekų, biologiškai skaidžių atliekų (įskaitant maisto atliekas) surinkimo 
priemonėms įsigyti 16 000 000 Lt. 
 

Priemonei „Atliekų paruošimas perdirbti, pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų 
sukūrimas ir modernizavimas“ reikalingos investicijos164: 
 
Atliekų tvarkytojų projektai (parama ūkio subjektams atskiro antrinių žaliavų (tarp jų gaminių ir 
pakuočių atliekų) paruošimo perdirbti įrangai (rūšiavimo linijos, presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) 
įsigyti ar modernizuoti, taip pat įrangai atliekų pakartotinio naudojimo ir/ar užstato sistemai įdiegti, 
kartu įgyvendinant tikslines visuomenės informavimo priemones) 
 
 Veikla Lėšų 

poreikis, 
tūkst. Lt 

Finansavimo 
intensyvumas 
% 

Lėšų poreikis 
finansavimui, 
tūkst. Lt 

1. Parama ūkio subjektams atskiro antrinių žaliavų 
(tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) paruošimo 
perdirbti įrangai (rūšiavimo linijos, presai ir kiti 
apdorojimo įrenginiai) įsigyti ar modernizuoti 

80.000 30  24.000 
50 40.000 

2. Įrangai atliekų pakartotinio naudojimo ir/ar 
užstato sistemai įdiegti, kartu įgyvendinant 
tikslines visuomenės informavimo priemonės 

   

                                                 
162 Interviu metu savivaldybių atstovai nurodė, kad savivaldybės turi rezervus didinti rinkliavos dydį iki ribos, kuri nesiekia 
vieno procento gyventojų pajamų, tačiau rinkliavos didinimas yra tarybos išimtinė kompetencija, o taryboje priimti 
sprendimus, susijusius su rinkliavos ar kito mokesčio gyventojams už atliekų tvarkymą didinimu, yra komplikuota. 
163 Detaliau žr. 8 skyrių. 
164 Skaičiavimai atlikti eksperto G. Varno, remiantis Estijos Respublikos pavyzdžiu. 
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2.1. Skaičiavimo centro įranga (skaičiavimo ir 
rūšiavimo mašinos, presai) 

8.625 50 4.312,5 

2.2. Užstatinės pakuotės surinkimo vietų įrengimas 7.000 50 3.500 
2.3. Taromatų įsigijimas 87.500 10 8.750 
2.4. Parama visuomenės informavimui apie  

vienkartinės pakuotės užstato  sistemą 
350 70 245 

2.5. Iš viso vienkartinės užstato sistemos diegimui 103.475  16.816,5 
 Iš viso (1 ir 2 p.)  min 40.816,5 

max 56.816,5 

 
Parama ūkio subjektams atskiro antrinių žaliavų (tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) paruošimo 
perdirbti įrangai (rūšiavimo linijos, presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) įsigyti ar modernizuoti. Kaip 
nurodoma Valstybiniame atliekų tvarkymo plane įrenginių, esančių Lietuvoje pajėgumai paruošimui 
perdirbti yra pakankami. Šiam teiginiui pritaria ir ekspertai165. Tačiau, kaip jau buvo minėta, esami 
įrenginiai yra pasenę ir nepasiekiama antrinių žaliavų pakankama kokybė. Todėl didžiausias paramos 
poreikis yra esamų įrenginių modernizavimui166. Kaip nurodo ekspertai167, paramos įsisavinime būtų 
suinteresuoti dalyvauti tik tuo atveju, jei būtų pakankamas paramos intensyvumas. Minimalus 
paramos intensyvumas, kuriam esant įrenginių valdytojai svarstytų galimybę pasinaudoti parama 
įrenginių modernizavimui, turėtų būti mažiausiai 30 proc. Tokį ūkio subjektų požiūrį lemia didelė 
administracinė ir prisiimamų įsipareigojimų pasirašant sutartis dėl paramos, našta. Didesnis paramos 
intensyvumas (iki 50 proc.) labai paskatintų rinkos dalyvius kreiptis dėl ES paramos investicijoms į 
antrinių žaliavų paruošimo naudoti įrenginių modernizavimą168. 
 
Tuo pačiu reikia pažymėti, kad tik dalis interviu dalyvavusių įmonių realiai yra pasiskaičiavę ir žino 
realius lėšų poreikius savo įrangos atliekų paruošimo naudoti modernizavimui. Ekspertų, 
pasiskaičiavusių realius poreikius investicijoms į stiklo atliekų paruošimo perdirbti įrenginių 
modernizavimą, kad visiškai patenkintų Lietuvos poreikius, pakanka apie 5 000 000 Lt ES struktūrinės 
paramos (esant 50 proc. paramos intensyvumui). Regiono lygmenyje ES paramos poreikis esamų 
įrenginių modernizavimui, kad būtų sukurti pakankami pajėgumai regione susidarančių kitų pakuočių 
atliekų paruošimui naudoti apie 3 500 000 Lt (paramos intensyvumas 50 proc.)169. Tokiu būdu ES 
paramos poreikis modernizuoti rūšiuojamojo srauto paruošimo naudoti pajėgumams yra apie 
40 000 000 Lt. 
 
Įranga atliekų pakartotinio naudojimo ir/ar užstato sistemai įdiegti, kartu įgyvendinant tikslines 
visuomenės informavimo priemones. 2014 m. gegužės 8 d. buvo priimti Lietuvos Respublikos pakuočių 
ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai, kuriais įteisintas užstatas už gėrimų vienkartinę 
pakuotę. Diegiama sistema, kaip jau buvo minėta anksčiau, įvairių šaltinių vertinimais, užtikrins 7-20 
proc. pakuotės atliekų sutvarkymą apie 80 proc. efektyvumu. Bus užtikrintas stabilus šio pakuotės 

atliekų kiekio sutvarkymas170. Pažymėtina tai, kad įsigaliojus įstatymui užstato sistemai įdiegti yra 
nustatyti konkretūs ir ganėtinai trumpi terminai. Pagal įstatymo nuostatas gėrimų gamintojai ir 
importuotojai yra įpareigoti užstato sistemą įdiegti iki 2016 m. Dėl tokio trumpo termino, užsitęsus 

                                                 
165 Ekspertų interviu. 
166 Apvalaus stalo diskusijoje ir kai kurių dalyvių nuomone turėtų būti skirta parama naujo stiklo atliekų paruošimo naudoti 
įrenginiui, kurio pajėgumai patenkintų visos Lietuvos poreikius. Tačiau šiuo klausimu nėra vieningos nuomonės.  
167 Ekspertų interviu. 
168 Ekspertų interviu. 
169 Ekspertų interviu. 
170 Šios studijos tarpinės atskaitos pristatymo metu diskusijos kilo dėl būtinybės finansuoti šią priemonę. Priemonės 
įgyvendinimas reikalauja didelių investicijų kurios bus finansuojamos iš gamintojų ir importuotojų lėšų. Visais atvejais 
gamintojų ir importuotojų patirtos išlaidos įskaičiuojamos į produkcijos kainą, kurią galiausiai padengs vartotojai. Tad 
vienkartinės pakuotės užstato sistemos dalinis finansavimas tikslingas socialiniu aspektu – sumažina vienkartinės pakuotės 
užstato sistemos diegimo finansinę naštą visiems valstybės gyventojams. Be to, reikia pažymėti ir tai, kad vienkartinės  
pakuotės atliekų surinkimas užstato sistemoje yra efektyvus ir stabilus, užtikrinantis, kad sistemoje cirkuliuojanti vienkartinė 
pakuotė nebus šalinama sąvartyne. Todėl nėra objektyvių prielaidų teikti prioritetą vienkartinės pakuotės atliekų 
rūšiuojamojo surinkimo sistemai skiriant finansavimą iš ES struktūrinių fondų lėšų, o vienkartinės pakuotės užstato sistemai 
– ne. 
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paramos skyrimo procedūroms, yra nemaža rizika, kad parama užstato sistemos diegimui gali būti 
nepanaudota. 
 
Kaip matyti iš lentelėje pateiktų duomenų, atliekų tvarkytojų projektams (parama ūkio subjektams 
atskiro antrinių žaliavų (tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) paruošimo perdirbti įrangai (rūšiavimo 
linijos, presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) įsigyti ar modernizuoti, taip pat įrangai atliekų pakartotinio 
naudojimo ir/ar užstato sistemai įdiegti, kartu įgyvendinant tikslines visuomenės informavimo 
priemones) numatyta parama, atsižvelgiant į maksimalius paramos poreikius, yra per didelė. 
Maksimalus paramos lėšų poreikis šiai veiklai būtų 56 816 500 Lt. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad priemonei „Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo 
infrastruktūros plėtra ir visuomenės švietimas“ trūksta paramos lėšų apie 160 mln. Lt, o priemonei 
„Atliekų tvarkytojų projektai parama ūkio subjektams atskiro antrinių žaliavų (tarp jų gaminių ir 
pakuočių atliekų) paruošimo perdirbti įrangai (rūšiavimo linijos, presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) 
įsigyti ar modernizuoti, taip pat įrangai atliekų pakartotinio naudojimo ir/ar užstato sistemai įdiegti, 
kartu įgyvendinant tikslines visuomenės informavimo priemones“ lėšų yra apie 43 mln. Lt per daug, 
siūlytina šias lėšas skirti pirmosios priemonės finansavimui, tokiu būdu sumažinant lėšų trūkumą (iki 
127 mln. Lt). Taip pat lėšų trūkumą pirmajai veiklai galima sumažinti priemonės Maišiagalos 
radioaktyviųjų atliekų saugyklos uždarymas VĮ RATA (žiūr. 128 išnašą) sąskaita. Tokiu būdu, 
apibendrinus visą aukščiau nurodytą poreikį investicijos į rūšiuojamojo surinkimo sistemas galima 
konstatuoti, kad lėšų investicijoms į rūšiuojamojo surinkimo sistemas trūkumas būtų 109 634 120,6 
Lt. 
 
Aplinkos ministerijos pateiktame ES paramos paskirstymo projekte nėra įtrauktos Valstybiniame 
atliekų tvarkymo plane numatytos ES lėšomis finansuojamos priemonės: tyrimai dėl atliekų tvarkymo 
sistemos efektyvumo (lėšų poreikis 60 000 litų); maisto/virtuvės atliekų apdorojimo pakankamiems 
pajėgumams sukurti (lėšų poreikis 150 000 litų); parengtas bioskaidžių atliekų tvarkymo priemonių 
planas (lėšų poreikis 80 000 litų) (iš viso 290 000 Lt). Šių priemonių įgyvendinimas yra tikslingas, nes 
leidžia plėtoti ir efektyvinti atliekų tvarkymo sistemą, įskaitant bioskaidžių atliekų sistemos kūrimą, 
mažinant sąvartynuose šalinamų atliekų kiekius. Todėl siūlytina šias priemones įtraukti į ES lėšomis 
finansuojamų priemonių sąrašą. Atsižvelgiant į tai, kad vien pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos 
per metus skiria netoli vieno milijono litų atliekų tvarkymo sistemų viešinimui, siūlytina šioms 
priemonėms finansuoti lėšas skirti iš lėšų, numatytų veiklos „Komunalinių atliekų surinkimo ir 
pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra ir visuomenės švietimas“ priemonei „Viešinimas“ finansuoti. 
 
Remiantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, siūlytinas toks ES paramos paskirstymas: 
 
VP uždavinys Veiklos Priemonės veiklos, projektai, jų grupės Preliminar

ios ES 
lėšos, mln. 

Lt 

Iš 
viso, 
mln. 

Lt 
5.2. INVESTICINIS PRIORITETAS Investicijos į atliekų sektorių siekiant įvykdyti ES aplinkos acquis reikalavimus. 

5.2.1. 
KONKRETUS 
UŽDAVINYS 
Sumažinti 
sąvartynuose 
šalinamų 
komunalinių 
atliekų kiekį. 
SF 

Komunalinių atliekų 
surinkimo ir pirminio 
rūšiavimo 
infrastruktūros plėtra 
ir visuomenės 
švietimas 

Pirminio rūšiavimo konteineriai 
individualioms valdoms  ir juridinių asmenų 
teritorijoms 50 35 
Kompostavimo dėžės, konteineriai 
individualioms valdoms, juridinių asmenų 
teritorijoms ir viešo naudojimo teritorijoms 30 
27,5 
Konteinerinės aikštelės ir įvairių rūšių atliekų 
konteineriai 100 175 
Viešinimas171  10 

190 247,5 
190 

Atliekų paruošimo Parama ūkio subjektams atskiro antrinių 57  57 

                                                 
171 Įskaitant Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytas priemones: tyrimai dėl atliekų tvarkymo sistemos efektyvumo 
(lėšų poreikis 60 000 litų); maisto/virtuvės atliekų apdorojimo pakankamiems pajėgumams sukurti (lėšų poreikis 150 000 
litų);  parengtas bioskaidžių atliekų tvarkymo priemonių planas (lėšų poreikis 80 000 litų) (iš viso 290 000 Lt). 
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perdirbti, 
pakartotinai ir kitaip 
naudoti pajėgumų 
sukūrimas ir 
modernizavimas 

žaliavų (tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) 
paruošimo perdirbti įrangai (rūšiavimo linijos, 
presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) įsigyti ar 
modernizuoti  40 
, taip pat įrangai atliekų pakartotinio 
naudojimo ir/ar užstato sistemai įdiegti, kartu 
įgyvendinant tikslines visuomenės 
informavimo priemones  17 

100  100 

Atliekų tvarkymo 
sistemos valdymas, 
stebėsena ir 
planavimas 

1. atliekų tyrimams reikalingos laboratorinės ir 
kitos įrangos įsigijimas AAA 

3,5 10,5 
25 

2. atliekų apskaitos informacinė sistema AAA 7,0 
3. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 
uždarymas VĮ RATA  

14,5 

Iš viso:       315,0 

 
Paramos paskirstymo principai 
 
Iš aukščiau pateiktos analizės matyti, kad savivaldybių poreikiai, pagal jų pateiktus duomenis, 
valstybės mastu yra daug didesni nei galima skirti parama. Visų savivaldybių poreikiai investicijoms į 
rūšiuojamojo surinkimo sistemą iš ES paramos negali būti patenkinti. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, 
kad dalis savivaldybių nėra tiksliai pasiskaičiavusios realių poreikių investicijoms į rūšiuojamojo 
atliekų surinkimo sistemos plėtrą172 labai tikėtina, kad ES paramos savivaldybėms šios sistemos 
plėtrai gali pilnai pakakti. 
 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos skyrimas tolydžiai regionų plėtrai skatinti yra vienas iš 
pagrindinių ES prioritetų. Pagal ES strategiją „Europa 2020“, regionų konkurencingumo didinimas ir 
regionų socialinė-ekonominė sanglauda viena iš pagrindinių ES strateginių vystymo krypčių173. 
Pagrindinis nacionalinės regioninės politikos tikslas - mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus 
tarp regionų ir regionų viduje, skatinti visos valstybės teritorijos tolygią ir tvarią plėtrą174.  
 
Pagal atliktų tyrimų duomenis galima teigti, jog vienas iš pagrindinių ES struktūrinės paramos lėšų 
paskirstymo tarp regionų 2007-2013 m. kriterijų - gyventojų skaičius tam tikrame regione. Pastarojo 
kriterijaus taikymas grindžiamas kiekvieno piliečio teise į geros kokybės viešąsias paslaugas ir 
infrastruktūrą. Skirstant paramos lėšas tarp regionų 2007-2013 m. tam tikrų priemonių atveju taip pat 
taikyti kriterijai, susiję su esamos infrastruktūros būkle, regionų socialiniais, ekonominiais, 
demografiniais požymiais175. 
 
Atliekų tvarkymo sektoriuje, siekiant mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp regionų, 
skatinti visos valstybės teritorijos tolygią ir tvarią plėtrą, svarbu užtikrinti, kad ES paramos naudą 
pajustų kiekvienas Lietuvos gyventojas ir, naudojant ES paramos lėšas, būtų užtikrintas vieno iš 
pagrindinių atliekų tvarkymo principų, t. y. visuotinumo principo, įgyvendinimas. Vadovaujantis 
visuotinumo principu, viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga turi būti siūloma ir teikiama 
visiems komunalinių atliekų turėtojams176. Atliekų tvarkymo įstatymas taip pat įtvirtina kiekvieno 
komunalinių atliekų turėtojo teisę į geros kokybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą ir tam 
reikiamą infrastruktūrą, t. y. įstatymas nustato pareigą savivaldybėms užtikrinti komunalinių atliekų 
turėtojų aprūpinimą mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis, antrinių  žaliavų  (popieriaus 
ir kartono,  stiklo,  plastiko, metalo, įskaitant pakuočių atliekas) rūšiavimo jų susidarymo vietose 
priemonėmis ir kt.177  

                                                 
172 Žr. 145 išnašą. 
173 Regioninė politika ir Europos Sąjungos struktūrinė parama: patirties įvertinimas. A. Žalevičienė. Ekonomika ir vadyba: 
aktualijos ir perspektyvos. 2012.2 (26). 
174 2001 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas Nr. IX-517. 
175 Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas. Galutinė ataskaita, 2010 m.  
176 Valstybinis atliekų tvarkymo planas. 
177 1998 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787. 
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Siekiant užtikrinti minėtų reikalavimų bei principų, taikomų atliekų tvarkymo sektoriuje, 
įgyvendinimą, skirstant ES paramos lėšas tarp regionų, tikslinga remtis gyventojų skaičiaus 
kriterijumi. Pastarojo kriterijaus taikymas užtikrintų, jog ES paramos lėšų paskirstomas tarp regionų 
priklausytų nuo gyventojų skaičiaus regione esančiose savivaldybėse.  
 
Skirstant ES paramos lėšas tarp regionų svarbu ne tik užtikrinti kiekvieno komunalinio atliekų 
turėtojo teisę į kokybišką atliekų tvarkymo paslaugą bei atliekų surinkimo infrastruktūrą, bet ir 
sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį bei didinti perdirbimui tinkamų atliekų surinkimą. 
Šalinamų sąvartynuose atliekų kiekis skirtinguose regionuose skiriasi. Pavyzdžiui, iš esmės vienodą 
gyventojų skaičių turinčiose Telšių (147728 gyventojai) ir Utenos apskrityse (145760 gyventojai) 
sąvartyne pašalintų atliekų kiekis skiriasi daugiau nei 30 proc.: Utenos apskrityje 2013 m. sąvartyne 
pašalintos 30717 tonos komunalinių atliekų, o Telšių apskrityje – 45809 tonos178. Pagal 2013 m. 
duomenis, Utenos apskrities savivaldybėse buvo naudojami 2122 antrinių žaliavų (stiklui, plastikui ir 
popieriui) konteineriai, tuo tarpu Tauragės apskrityje – 1225 antrinių žaliavų konteineriai179. Taigi, 
skirtumus tarp regionų šiuo aspektu sąlygoja ne tik regiono savivaldybės gyventojų skaičius, bet ir 
regione esama atliekų surinkimo infrastruktūra. Todėl, siekiant užtikrinti atliekų tvarkymo srityje 
keliamų tikslų įgyvendinimą bei siekiant sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekius,  skirstant 
ES paramos lėšas tarp regionų tikslinga remtis ne tik gyventojų skaičiaus kriterijumi, bet ir regione 
šalinamų atliekų kiekio kriterijumi.  
 
Gyventojų skaičiaus kriterijaus bei regione šalinamų sąvartyne atliekų kiekio kriterijaus naudojimas180 
sudarytų galimybes ES paramą skirti atsižvelgiant ne tik į tai, kiek regione gyvena gyventojų, tokiu 
būdu užtikrinant visų gyventojų teisę į geros kokybės atliekų tvarkymo paslaugą ir infrastruktūrą bei 
visuotinimo principo įgyvendinimą, bet ir į regione sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, kuris parodo 
ES paramos atliekų tvarkymo infrastruktūrai poreikį. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, siūlome ES 
struktūrinių fondų paramą rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtrai taikyti formulę: 
 

Pmax=(Gr/Gv + Ar/Av)2*Pv, kur: 
 
Pmax – regionui skiriama ES paramos lėšų suma; 
Gr – gyventojų skaičius regione; 
Gv – bendras Lietuvos gyventojų skaičius; 
Ar – regione šalinamų sąvartyne atliekų kiekis; 
Av – bendras Lietuvoje šalinamų sąvartynuose atliekų kiekis ; 
Pv – bendra ES paramos lėšų suma. 
 
Galutinė investicijų į atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemą finansinė našta tenka savivaldybių 
gyventojams. Viename regione esančių savivaldybių gyventojų socialinė – ekonominė padėtis yra 
skirtinga. Skirstant investicijas regionų lygmenyje rekomenduotina diferencijuoti paramos 
intensyvumą pagal savivaldybės gyventojų vidutines pajamas. Tokiu būdu būtų sumažinta finansinė 
našta savivaldybėms, kuriose gyventojų pajamos mažesnės. Intensyvumo diferencijavimui siūlytina 
formulė: 
 

           
    

     
 , kur 

 
PI – paramos intensyvumas; 
BI –bazinis paramos intensyvumas; 
DPDr – disponuojamų pajamų dydis regione, savivaldybėje; 
DPDlt – disponuojamas pajamų dydis Lietuvoje. 

                                                 
178 Apibendrinta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemas Lietuvos savivaldybėse 2013 metais, Aplinkos 
apsaugos agentūra.  
179 Ten pat. 
180 Siūloma taikyti šių abiejų kriterijų vidurkį pagal formulę – Gr/Gv+A. 
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7.3 ATLIEKŲ SEKTORIAUS FINANSAVIMO GALIMYBĖS PAGAL KITŲ 
INSTITUCIJŲ ADMINISTRUOJAMAS PRIEMONES 

Ūkio ministerija. Pagal 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 
projekto 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“, įgyvendinant 3.3.2 
uždavinį „Padidinti MVĮ investicijas į eko-inovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias 
technologijas“ numatoma finansuoti šias veiklas, kurios yra aktualios ir atliekų tvarkymo sektoriui: 
 

 Technologinių eko-inovacijų diegimas ir skatinimas. Numatomos investicijos į materialųjį turtą 
(įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, 
skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas. 

 Netechnologinių eko-inovacijų diegimas ir skatinimas. Numatoma remti aplinkosaugos 
vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimą ir (ar) gamybos 
technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų atlikimą, taip pat projektus, kuriais skatinamas 
ekologiškas projektavimas. 

 Konsultacinių (ekspertinių) paslaugų teikimas mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo ir pan. klausimais. 

 
Bendra 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto 
įgyvendinimui numatoma skirti ES lėšų suma - 1,835 mlrd. Lt. 3.3.2 uždavinio „Padidinti MVĮ 
investicijas į eko-inovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias technologijas“ įgyvendinimui 
numatoma skirti 320 mln. Lt ES paramos. Uždavinį planuojama įgyvendinti pagal tris priemones: Eco 
konsultantas LT, Eco-inovacijos LT+ ir Eco-inovacijos LT181.  
 
Atliekų tvarkymo sektoriui aktualiausia Eco-inovacijos LT+ priemonė, pagal kurią atliekas tvarkančios 
įmonės galės gauti finansavimą atliekų pakartotinio naudojimo ir (ar) perdirbimo pajėgumų diegimui, 
modernizavimui ir kt. Pagal Eco-inovacijos LT priemonę finansavimas orientuotas į atliekų prevencijos 
tikslų įgyvendinimą, t. y. MVĮ turės galimybę gauti finansavimą projektams, kurių įgyvendinimas 
prisidės prie susidarančių atliekų kiekių mažinimo, taip pat prie galimybių perdirbti ar kitaip 
panaudoti atliekas didinimo. 
 
67 lentelė. Ūkio ministerijos planuojamos priemonės 

Eko-inovacijų ir kitų, efektyviai resursus taupančių technologijų diegimas 
 

 Eco-inovacijos LT+ 
Biudžetas 300 mln. Lt 

 Eco – inovacijos LT 
Biudžetas 15 mln. Lt 

Eko konsultantas 
Biudžetas 5 mln. Lt 

Veikla  Technologinių eko-
inovacijų diegimas ir 

skatinimas 

Netechnologinių eko-
inovacijų diegimas ir 

skatinimas 

Technologinių eko-
inovacijų diegimas ir 

skatinimas. 

Intensyvumas  25-45 %. 
25%- vidutinėms 
įmonėms;  
35% - mažoms ir labai 
mažoms;  
35% - vidutinėms 
įmonėms, jeigu veiklą 
vykdo regionuose, 
nurodytuose 
nacionaliniame teisės 
akte;  
45% - mažoms ir labai 
mažoms įmonėms, jeigu 

50 proc.  Iki 85 proc. 

                                                 
181 Detalesnė informacija interneto adresu: < http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020>. 
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veiklą vykdo 
regionuose, 
nurodytuose 
nacionaliniame teisės 
akte 

Paramos dydis  Iki 10 mln. Lt Iki 100 tūkst. Lt Iki 6 tūkst. Lt 

Pareiškėjai Labai maža, maža ir 
vidutinė įmonė 

Labai maža, maža ir 
vidutinė įmonė 

MVĮ 

Subsidija Negrąžintina subsidija Negrąžintina subsidija Negrąžintina subsidija 

Projekto trukmė 36 mėn.  24 mėn. 12 mėn. 
Projektų atrankos 

būdas 
Projektų konkursas Projektų konkursas Tęstinė atranka 

Atsakinga įstaiga – 
INVEGA. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos skelbiamą informaciją (2015-05-16)182  

 
Numatomos finansuotinos veiklos pagal priemonę Eco-inovacijos LT+: investicijos į materialųjį turtą 
(įrenginius), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė 
simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos 
inovacijas (ir jų įdiegimą), kuriose taikomi tokie racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos 
metodai, kaip: 
 

 Proceso modernizavimas (optimizavimas), kurio tikslas – sumažinti neigiamą poveikį aplinkai 
ir (ar) tausoti gamtos išteklius. Gali būti optimizuojami ne tik pagrindiniai technologiniai 
procesai, bet ir pagalbiniai.  

 Įrangos pakeitimas: esamos gamybos įrangos modifikavimas siekiant pagerinti proceso 
efektyvumą bei sumažinti taršą. 

 Technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar) šių pasiūlymų 
sintezė siekiant, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių resursų sąnaudos. 

 Žaliavų pakeitimas: esamų žaliavų ir arba papildomų medžiagų pakeitimas mažai toksiškomis 
ar atsinaujinančiomis medžiagomis arba naudojimas tokių papildomų medžiagų, kurių 
poveikis procesui yra ilgesnis, t. y. suvartojama mažiau medžiagų.  

 Gaminio pakeitimas: gaminio savybių modifikavimas siekiant sumažinti gaminio poveikį 
aplinkai jo vartojimo metu ar po jo deponavimo arba sumažinti gaminio gamybos poveikį 
aplinkai.  

 Atliekų antrinis panaudojimas: gamybinių atliekų panaudojimas tame pačiame procese, 
kuriame jos susidarė, arba kitiems naudingiems tikslams pačioje įmonėje.  

 Atliekų perdirbimas: naujojo produkto gamyba iš atliekų įmonėje, kurioje šios atliekos susidaro. 
 
Numatomos finansuoti veiklos pagal priemonę Eco-inovacijos LT:  
 

 Aplinkosaugos vadybos/valdymo sistemų pagal tarptautinių aplinkosaugos standartų 
reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių ir (ar) aplinkosaugos auditų, kurių 
rezultate pateiktos racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos inovacijų įvykdomumo 
analizė.  

 Gaminio dizaino kūrimas, taikant ekologinio projektavimo priemones, atsižvelgiant į 
ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius aspektus; darnaus dizaino marketingo 
sprendimai; tokio dizaino registravimas.  

 
Pagal priemonę Eco konsultantas numatoma finansuoti konsultacijas MVĮ efektyvesnio išteklių 
naudojimo, gamtinių resursų tausojimo, eco-technologijų ir kt. eko-klausimais. 
 

                                                 
182 Detalesnė informacija interneto adresu: http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/verslo_priemones.  

http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/verslo_priemones
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Žemės ūkio ministerija administruoja lėšas, skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros programą (KPP). 
Į 2014-2020 m. KPP projektą įtraukta 5C tikslinė sritis „Atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių 
projektų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas 
bioekonomikos tikslais“. Įgyvendinant 5C tikslinę sritį, planuojama remti šias priemones, kurios 
aktualios ir atliekų tvarkymo aspektu: 
 

 Parama investicijoms į žemės ūkio valdas.Gali būti remiamos investicijos į pirminės žemės ūkio 
produkcijos gamybos procese susidarančių atliekų (pvz., šiaudų perdirbimas – šiaudų briketai 
ar kitokia forma; įvairių kitokių organinių atliekų, susidarančių žemės ūkyje (biologiškai 
skaidžios atliekos), nuotekų dumblo, apdirbamojoje gamyboje susidarančių atliekų, jei ūkiai 
užsiima žemės ūkio produktų perdirbimu ir kt.)panaudojimą biokurui. Paramos gavėjai - 
ūkininkai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Priemonė apima platesnio 
pobūdžio veiklas (ne tik atliekų perdirbimas). Konkrečiai šiai sričiai planuojama skirti 2,8 mln. 
EUR viešosios paramos (EŽŪFKP + bendrasis finansavimas). 

 Parama biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių, pagal kurią remiamas mėšlo ir 
kitokių gyvūninių ir organinių atliekų utilizavimas ir panaudojimas biodujų gamybai. Paramos 
gavėjai – ūkininkai, labai mažos/mažos įmonės. Paramos forma – investicinė parama. Paramos 
intensyvumas iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia galima paramos suma vienam 
paramos gavėjui iki 1,4 mln. EUR. Planuojama skirti 74,173 mln. EUR viešosios paramos. 

 Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai, pagal kurią taip pat 
skatinamas biomasės, ypač atliekinės, panaudojimas energijos gamybai (parama gali būti 
teikiama žemės ūkio žaliavos apdirbamosios gamybos, medienos apdorojimo ir perdirbimo 
bioatliekų, durpių, ežero dumblo ir pan. veikloms, neteikiama - žemės ūkio, miškų ūkio, 
žuvininkystės sektorių veikloms.). Paramos gavėjai – ūkininkai, fiziniai asmenys, labai 
mažos/mažos įmonės. Paramos intensyvumas iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 
Didžiausia galima paramos suma vienam paramos gavėjui iki 200 tūkst. EUR Priemonė yra 
platesnio pobūdžio ir apima paramą įvairiai ekonominei ne žemės ūkio veiklai, taip pat 
paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Viso priemonei skirta 44,951 mln. EUR 
paramos. 

 Parama investicijoms į miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą ir rinkodarą, 
pagal kurią skatinamas miškininkystės produktų gamybos procese susidarančių atliekų 
panaudojimas (pvz., medžių šakų ir viršūnių smulkinimas į skiedras, pjuvenų naudojimas kaip 
kuras (pjuvenų briketai). Paramos gavėjai- privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir MVĮ. 
Paramos intensyvumas – iki 50 proc.Didžiausia galima paramos suma projektui – 70 000 EUR. 
Priemonė yra platesnio pobūdžio ir apima paramą įvairios miškų ūkio veiklos modernizavimui. 
Konkrečiai AEI ir atliekų panaudojimui su planuota skirti 2,898 mln. EUR183. 

 

                                                 
183 Išsamesnė informacija interneto adresu: < http://www.zum.lt/index.php?515927552>  

http://www.zum.lt/index.php?515927552
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8 2014-2020 METŲ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PROJEKTŲ 
PLANAVIMO IR FINANSAVIMO BŪDAI 

Šiame ataskaitos skyriuje analizuojami vertinimo klausimai: 
 

 Kokie efektyviausi finansavimo būdai ir principai? Ar būtų efektyvu atliekų sektoriuje taikyti 
finansų inžinerijos, viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus? Kokie šių būdų 
privalumai / trūkumai? Kokios finansų inžinerijos taikymo galimybės ir sąlygos?  

 Kokie galimi projektų atrankos kriterijai? Kokie galėtų būti tinkamiausi projektai ir jų rodikliai 
priemonėms įgyvendinti? 

 Ar numatyti veiksmai įgyvendinti PS numatytas ex ante sąlygas yra realūs? Kokie papildomi 
veiksmai reikalingi, siekiant, kad 2014–2020 m. ES paramos lėšos būtų panaudotos efektyviai 
(kokios nacionalinės ex ante sąlygos turi būti užtikrintos)? 

 Kokie yra administravimo gebėjimai įgyvendinti naujus atliekų tvarkymo projektus ir taikyti 
įvairesnes paramos teikimo formas? 

8.1 PROJEKTŲ PLANAVIMO IR FINANSAVIMO BŪDAI IR PRINCIPAI 

Atliekų tvarkymo sektoriaus projektų planavimo ir finansavimo būdų 2014-2020 m. vertinimo tikslas 
– nustatyti, kokie projektų finansavimo būdai ir principai efektyviausi siekiant įgyvendinti 2014-
2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekte numatytą 5.2 
prioritetą „Investicijos į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti ES aplinkos acquis reikalavimus ir 
patenkinti valstybių narių nustatytus poreikius, viršijančius tuos reikalavimus“.  
 
Vertinimo metu atskirai nagrinėjami: 

 Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtros ir visuomenės 
švietimo projektai. 

 Atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų sukūrimo ir 
modernizavimo projektai. 

 Užstato už vienkartinę pakuotę diegimo projektai. 
 Atliekų tvarkymo sistemos valdymo, stebėsenos ir planavimo projektai. 

 
Pagal 2014 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas Atsakomybės ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
investicijų veiksmų programą, taisykles, pagrindiniai projektų atrankos būdai yra valstybės projektų, 
regionų projektų atranka ir projektų konkursas. Šių projektų atrankos būdų taikymo galimybės 
atrenkant atliekų tvarkymo sektoriaus projektus, toliau nagrinėjamos pagal atskirus projektus.  
 
Valstybės projektas – vadovaujantis strateginio planavimo dokumentais ir kitais Lietuvos Respublikos 
teisės aktais planuojamas ir ministerijos ar vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinami veiksmų 
programos techninės paramos prioritetai, atrinktas projektas, skirtas valstybės institucijos (-ų) 
kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti. 
 
Regiono projektas - vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir regiono plėtros planu 
planuojamas ir regiono plėtros tarybos atrinktas projektas, skirtas savivaldybės kompetencijai 
priskirtoms funkcijoms atlikti. 
 
Projektų konkursas - pagal įgyvendinančiosios institucijos paskelbtą kvietimą teikti paraiškas 
finansuoti projektus gautų projektų atranka, kurios metu sprendimai dėl projektų finansavimo 
priimami atsižvelgiant į projektams skirtus balus. Ši atranka atliekama pasibaigus paraiškų teikimo 
terminui, vadovaujantis atitinkamu projektų finansavimo sąlygų aprašu. 
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Valstybės ir regionų projektai planuojami vadovaujantis veiksmų programa, veiksmų programos 
priedu taip, kad būtų galima įsitikinti, jog projektai suplanuoti skaidriai ir vadovaujantis Stebėsenos 
komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais . 
 
Valstybės projektų planavimo, taikyto įgyvendinant 2007-2013 m. veiksmų programas ir planuojant 
ES lėšas, tinkamumo ir efektyvumo vertinimo duomenys parodė, kad valstybės projektų planavimo 
procesas leidžia lengviau kontroliuoti sektorinių politikų ir atskirų projektų turinį, nes yra galimybė 
projekto rengimą ir vertinimą organizuoti kaip derybas su pareiškėju, įtraukiant įgyvendinančiąsias 
institucijas ir už atskiras valdymo sritis atsakingas institucijas (arba jų padalinius). Šis planavimo 
būdas leidžia išvengti ilgų vertinimo procedūrų bei pagreitinti sprendimų dėl projektų finansavimo 
priėmimą184. 
 
Vykdant projektų atranką regionų projektų atrankos būdu ankstesniais finansavimo laikotarpiais buvo 
identifikuojami šie sunkumai/ problemos, kurie gali būti aktualūs ir 2014-2020 metų finansavimo 
periodu tuo atveju, jei nebus pakeistas šiuo metu esamas teisinis reguliavimas: 

 Lėtesnė ES paramos panaudojimo sparta. Taikant regionų projektų atrankos būdą, vykdomas 
projektinių pasiūlymų atitikties tikrinimas iš dalies dubliuoja įgyvendinančios institucijos 
vykdomą paraiškų administracinį ir tinkamumo vertinimą. Projektinių pasiūlymų rengimas ir 
vertinimas dėl nepakankamo šių procedūrų reguliavimo gali užtrukti. Procedūrų atlikimo 
spartai neigiamą įtaką gali daryti ir tai, kad įgyvendinančioji institucija ir regiono plėtros 
tarybos sekretoriatas gali skirtingai trakuoti projektų finansavimo sąlygų aprašo 
reikalavimus.  

 Netinkama projektų atranka. Regiono plėtros tarybos, nustatydamos kriterijus, pagal kuriuos 
vertinama projektų svarba regionui, ar paramos regione vidaus limitus pagal savivaldybes, 
gali mažinti galimybę atrinkti naudingiausius, konkrečių savivaldybių poreikiais pagrįstus 
projektus. 

 Paraiškos rengimo pagal projektinius pasiūlymus sunkumai. Rengiant projektinį pasiūlymą 
neretai remiamasi tik bendrąja projekto idėja, o paraiškoje reikia įvardinti konkrečius 
sprendinius, kuriuos būna sudėtinga konkretizuoti. Objektyvūs pokyčiai, kurie įvyksta per 
laiką nuo projektinio pasiūlymo pateikimo iki paraiškos teikimo laiko, taip pat gali apsunkinti 
paraiškos rengimą. Kai kuriais atvejais šis laikas gali būti pakankamai ilgas ir objektyvūs 
pokyčiai sąlygoja, kad projektiniame pasiūlyme nurodyta informacija rengiant paraišką turi 
būti iš esmės patikslinta ar pakeista185. 

 
Projektų konkurso būdo taikymo vertinimuose, kaip vienas iš šio projektų atrankos būdo taikymo 
trūkumų įvardinama sąlyginai žema projektų kokybė, lyginant su projektais, įgyvendinamais valstybės 
projektų atrankos būdu186. Pagal vertinimų duomenis projektų atrankos konkurso būdu atvejais 
paraiškų kokybė būna geresnė nei regioninio planavimo atveju, o pareiškėjai yra labiau suinteresuoti 
ES paramos gavimu187.   

  

                                                 
184 Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007-2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo 
ir efektyvumo vertinimas. Galutinė ataskaita. Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2010 m. sausio 29 d. 
185 Galutinė ataskaita: Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas. BGI Consulting, UAB: 
2010 m. sausis. 
186 Valstybės projektų planavimo, taikomo įgyvendinant 2007-2013 m. veiksmų programas ir planuojant ES lėšas, tinkamumo 
ir efektyvumo vertinimas. Galutinė ataskaita. Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2010 m. sausio 29 d. 
187 Regionų projektų planavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo vertinimas. BGI Consulting, UAB: 2010 m. sausis. 
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8.1.1 Komunalinių atliekų surinkimas ir pirminio rūšiavimo 
infrastruktūros plėtros ir visuomenės švietimo projektai 

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektą, 
įgyvendinant 5.2 prioritetą numatomos investicijos į atskiro atliekų surinkimo infrastruktūrą, t. y. 
antrinių žaliavų konteinerius ir konteinerines aikšteles, žaliųjų atliekų tvarkymo susidarymo vietoje 
įrenginius (kompostavimo dėžės) ir maisto/virtuvės atliekų surinkimo bei apdorojimo priemones. 
Taip pat numatoma kartu vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo priemones vietos lygmenyje 
apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, atskiro surinkimo ir rūšiavimo svarbą, naudą, galimybes ir 
pan. 
 
Už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimą, jų funkcionavimo užtikrinimą atsakingos 
savivaldybės. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimą gali pavesti 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui. Dalyje savivaldybių administratoriaus 
funkcijas atlieka regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Plėtojant regionines atliekų tvarkymo sistemas, 
rengiami regioniniai atliekų tvarkymo planai. Daugumoje atliekų tvarkymo regionų regioniniai atliekų 
tvarkymo planai, apimantys 2014-2020 m. planavimo laikotarpį, dar nėra parengti (68 lentelė). Visos 
savivaldybės yra parengusios savivaldybių atliekų tvarkymo planus.  
 
68 lentelė. Informacija apie parengtus regioninius atliekų tvarkymo planus 

Atliekų tvarkymo 
centras 

Parengti atliekų tvarkymo planai 

Vilniaus RATC 2002–2006 m. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo planas  
2006–2016 m. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo planas  

Kauno RATC 2008 m. Kauno regiono atliekų tvarkymo planas (turi būti peržiūrimas ne rečiau kaip 
kas 4 metus) 

Klaipėdos RATC 2006–2010 m. Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo planas 
2010–2019 m. Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo planas  

Šiaulių RATC 2009–2018 m. Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo planas  
2012–2020 m. Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo planas  

Panevėžio RATC 2010–2014 m. Panevėžio apskrities atliekų tvarkymo planas 
2014–2020 m. Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planas (pradėtas rengti 2014 m. 
kovo mėn.) 

Alytaus RATC 2008–2017 m. Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo planas 
2014–2020 m. Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo planas 

Utenos RATC 2008–2018 m. Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 
Marijampolės ATC 2009–2018 m. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo planas 

2014–2020 m. Marijampolės regiono atliekų tvarkymo planas 
Tauragės RATC 2010–2020 m. Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo planas 
Telšių RATC 2005–2015 m. Telšių apskrities atliekų tvarkymo planas 

 
Pagal Valstybinį atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planą, savivaldybės atsakingos už plane nustatytų 
valstybinių komunalinių atliekų, įskaitant biologiškai skaidžių atliekų, tvarkymo užduočių vykdymą. 
Užduotys turi būti vykdomos per savivaldybių organizuojamas komunalinių atliekų tvarkymo sistemas 
ar savivaldybėms bendradarbiaujant – per sukurtas regionines komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemas. Pagal planą reikalaujama biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros ir 
rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemos plėtros užduotis vykdyti kompleksiškai, skatinamas 
savivaldybių bendradarbiavimas regioniniu principu.  
 
Savivaldybės, organizuodamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, privalo atliekų turėtojus 
aprūpinti mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų rūšiavimo jų susidarymo vietose priemonėmis, 
biologiškai skaidžių atliekų sutvarkymo priemonėmis (iki 2019 metų savivaldybės privalo įdiegti 
maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktoms 
maisto / virtuvės atliekoms apdoroti) ir kt.  
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Vertinant nustatytą teisinį reguliavimą, komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo 
infrastruktūros plėtra privalo būti vykdoma pagal Valstybinį atliekų tvarkymo planą bei vadovaujantis 
Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis. Pastarąją veiklą gali atlikti tik konkretūs 
minėtuose dokumentuose nurodyti subjektai, t. y. savivaldybės arba jų pavedimu – komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemų administratoriai.  
 
Kaip jau nurodyta anksčiau, Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas skatina savivaldybes 
bendradarbiauti regioniniu principu, diegiant komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo 
infrastruktūros priemones bei vykdant plėtrą. Šiuo tikslu yra rengiami regioniniai atliekų tvarkymo 
planai, kuriuos detalizuoja savivaldybių atliekų tvarkymo planai. Komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas – savarankiškoji 
savivaldybių funkcija. Dėl to galima daryti prielaidą, jog vietos (regiono) lygiu galėtų būti priimami 
efektyviausi ir rezultatyviausi sprendimai dėl komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo 
infrastruktūros plėtros.  
 
Atskiro rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūra skirtingose savivaldybės ir/ar regionuose 
skiriasi (pavyzdžiui, vienose savivaldybėse siekiama gyventojus aprūpinti požeminiais atliekų 
surinkimo konteineriais, kitose – atliekos surenkamos tik antžeminiais konteineriais ir kt.), o jų plėtra 
priklauso nuo savivaldybių parengtų atliekų tvarkymo planų bei regionų atliekų tvarkymo planų. 
Valstybės lygiu nėra nustatytų detalių reikalavimų atliekų surinkimo infrastruktūros priemonėms, 
naudojamoms savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Todėl 
vietos/regiono lygiu geriausiai galima įvertinti savivaldybės atskiro rūšiuojamojo atliekų surinkimo 
infrastruktūros plėtros poreikius bei sąlygas, kuriomis vykdoma infrastruktūros plėtra, ir priimti 
efektyviausius bei rezultatyviausius sprendimus. Atsižvelgiant į tai, pirminio rūšiavimo priemonių, 
kompostavimo dėžių, konteinerinių aikštelių įrengimo projektų atrankai tikslinga taikyti regioninį 
projektų atrankos būdą. 
 
Valstybės prioritetai šiame sektoriuje yra nustatyti Valstybiniame atliekų tvarkymo plane. Tai sudaro 
prielaidas nesunkiai nustatyti finansuotinas prioritetines veiklas ir priemones. Vertinant antrinių 
žaliavų konteinerių ir konteinerinių aikštelių įrengimo projektų finansavimo galimybes, svarbu 
atkeipti dėmesį į šios srities teisinį reguliavimą.  
 
Už Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatytų komunalinių atliekų tvarkymo 
užduočių vykdymą yra atsakingos savivaldybės. Jos, apskaičiuodamos rinkliavos ar kitos įmokos už 
komunalinių atliekų surinkimą dydį, privalo į jį įskaičiuoti komunalinių atliekų surinkimo 
infrastruktūros plėtros sąnaudas188.  
 
Gamintojų ir importuotojų organizacijos, toje apimtyje, kurią numato su savivaldybėmis pasirašytos 
sutartys, privalo finansuoti pakuočių atliekų surinkimo sistemų plėtrą. Organizacijų sutartyse 
pasirašytose su savivaldybėmis finansavimo sąlygos nėra apibrėžtos, susitarta, kad kiekvienu atveju 
dėl infrastruktūros plėtros šalys pasirašo atskirą savivaldybių komunalinių atliekų surinkimo sistemos 
plėtros sutartį. 
 
Pagal priemonę „Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros bei visuomenės 
švietimo projektai“ numatoma įsigyti rūšiuojamojo surinkimo konteinerius biologiškai skaidžioms 
atliekoms ir pakuotės atliekoms surinkti. Priemonių, skirtų biologiškai skaidžioms atliekoms surinkti, 
įsigijimo finansavimas nėra organizacijų įstatyminė pareiga, šių atliekų tvarkymas ir užduočių 
vykdymas yra savivaldybių prievolė. Tad paramos gavėjais rūšiuojamojo surinkimo priemonėms 
biologiškai skaidžioms atliekoms įsigyti turėtų būti savivaldybės. 
 
Tuo tarpu, tiek savivaldybės, tiek gamintojų ir importuotojų organizacijos turi prievolę finansuoti 
komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuotės atliekų atskiro surinkimo sistemų plėtrą. Tačiau, 

                                                 
188 Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo 
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711. 
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būtina pažymėti, kad jokie teisės aktai nenustato kiekvieno iš šių subjektų privalomos finansavimo 
dalies. 
 
Paramos pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo priemonėms įsigyti galimos dvi alternatyvos – 
paramos gavėjai gamintojų ir importuotojų organizacijos arba savivaldybės. 
 
Gamintojų ir importuotojų organizacijos. Suteikus paramą pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
priemonėms, šie subjektai susidurtų su tokiomis problemomis: 
 

1) organizacijų veikla yra licencijuojama. Panaikinus licenciją organizacijos neteka teisės veikti 
kaip gamintojų ir importuotojų atstovai. Suteikus paramą organizacijoms, jeigu,  pvz. būtų 
panaikinta licencija po paramos suteikimo, nėra mechanizmų kaip ir kas galėtų perimti 
nupirktas pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo priemones; 

2) organizacijų ir savivaldybių interesai plėtojant rūšiuojamojo surinkimo sistemas yra skirtingi. 
Organizacijos pakuočių atliekų tvarkymo užduotis dėl ribotų finansinių galimybių yra 
suinteresuotos įgyvendinti kuo mažesnėmis sąnaudomis, ir neturi intereso finansuoti, 
pavyzdžiui, požeminių rūšiuojamojo surinkimo konteinerių įsigijimo, o tai , kaip matyti iš 
7.2.4 skyriuje nurodytų aplinkybių, neatitinka savivaldybių poreikių;  

3) įstatymai įpareigoja savivaldybes užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 
visuotinumą. Organizacijos suinteresuotos, kad rūšiuojamojo surinkimo priemonės būtų 
statomos tose vietose, kuriose potencialiai įmanoma mažiausiomis sąnaudomis surinkti kuo 
didesnį pakuočių atliekų kiekį. Tad teikiant paramą organizacijoms bei joms tapus 
rūšiuojamojo surinkimo priemonių valdytojomis, būtų sumažintos savivaldybių galimybės 
užtikrinti komunalinių atliekų surinkimo visuotinumo principą;  

4) pagal teisės aktų nuostatas šalyje gali būti įsteigtos 9 organizacijos. Šiuo metu gamintojus ir 
importuotojus atstovauja  bei pakuočių atliekų tvarkymo organizavimą vykdo  VšĮ „Žaliasis 
taškas“ ir VšĮ „Pakuočių atliekų tvarkymo organizacija“. 2014-07-18 pakuočių atliekų 
tvarkymo organizavimo licencija suteikta trečiajai organizacijai – VšĮ „Gamtos ateitis“. Suteikus 
paramą šioms organizacijos, neaišku, kaip būtų galima traktuoti organizacijų pareigą 
finansuoti sistemų plėtrą „proporcingai turimai rinkos daliai“, ir kaip ši prievolė būtų 
paskirstyta tarp paramą gavusių organizacijų ir naujai įsisteigusių; 

5) užstato už vienkartines pakuotes įvedimas padidins rūšiuojamojo surinkimo sistemos kaštus 
dėl netenkamo iš vienkartinės pakuotės atliekų gauto antrinių žaliavų kiekio, pabrangs 
vienkartinių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemos eksploatacijos kaštai189. Dėl to 
gamintojų ir importuotojų organizacijos turės papildomų išlaidų, kas padidins šių organizacijų 
nariams tenkančią finansinę naštą. Dėl to sumažės organizacijų galimybės finansuoti atliekų 
rūšiuojamojo surinkimo sistemos plėtrą, tame tarpe ir grąžinti gautą paramą. 

Atsižvelgiant į išdėstytą problematiką, paramą komunalinių atliekų srauto rūšiuojamojo surinkimo 
priemonių įsigijimui suteikus organizacijoms, siūlytina paramą suteikti savivaldybėms. 
 
Vertinimui siūlytini pagrindiniai paramos būdai: 

1. Savivaldybės paramą gauna kaip grąžinamą subsidiją: 
a) paramą grąžina pačios savivaldybės; 
b) paramos grąžinimas finansuojamas organizacijų lėšomis. 

2. Savivaldybės paramą gauna kaip negrąžinamą subsidiją. 

Subsidiją grąžina savivaldybės. Savivaldybės neturi pakankamai finansinių išteklių atliekų 
rūšiuojamojo surinkimo sistemos plėtrai190. Kaip matyti iš Aplinkos apsaugos agentūros surinktų 
duomenų, savivaldybės iki 2014 metų savo lėšomis įsigijo tik 0,74 proc. visų Lietuvoje esančių 
rūšiuojamojo surinkimo konteinerių antrinėms žaliavoms surinkti. Nepaisant ribotų savivaldybių 

                                                 
189 „Privalomos gėrimų pakuočių depozito sistemos poveikio konteinerinės pakuočių atliekų surinkimo sistemos plėtrai 
Lietuvoje vertinimo studija“. 
190 Valstybinis atliekų tvarkymo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 
519. 
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galimybių finansuoti rūšiuojamojo surinkimo sistemas, savivaldybėms suteikus paramą grąžinamos 
subsidijos forma, jos savo arba skolintomis lėšomis privalės kofinansuoti ES paramą, skirtą 
rūšiuojamojo surinkimo priemonėms įsigyti. Tai vėlgi padidins finansinę naštą savivaldybėms. Kaip 
nurodyta 7.2.4 skyriuje, savivaldybių poreikiai rūšiuojamojo surinkimo sistemos plėtrai yra didesni 
nei šios plėtros finansavimui numatyta skirti ES paramos. Tad paramos forma – grąžinama subsidija, 
dar labiau padidintų finansinę naštą savivaldybėms ir ribotų jų galimybes išplėtoti atliekų 
rūšiuojamojo surinkimo sistemą iki pakankamų apimčių191. 
 
Paramos grąžinimas finansuojamas organizacijų lėšomis. Visų pirma, būtina pažymėti, kad organizacijų 
galimybės grąžinti subsidiją yra ribotos. Pavyzdžiui, 2014 metais abi organizacijos per metus gali 
rūšiuojamojo pakuočių atliekų surinkimo sistemų plėtrai skirti iki 2,5 mln. Lt. Kaip matyti iš 
savivaldybių pateiktų duomenų, rūšiuojamojo antrinių žaliavų surinkimo konteineriams nupirkti 
savivaldybių poreikiai viršija šimto milijonų litų sumą. Organizacijų skaičiavimais, jos per penkerių 
metų laikotarpį galėtų skirti komunalinių atliekų surinkimo sistemų plėtrai maksimaliai iki 50 mln. 
Lt192. Jei šios lėšos būtų skirtos paramos grąžinimui, jos (organizacijos) neturėtų lėšų surinkimo 
priemonių atnaujinimui.  

 
Be to, organizacijos savivaldybių komunalinių atliekų sistemas finansuoja remiantis sutartimis. Jos 
neturi pareigos sudaryti sutartis su savivaldybėmis ar kitais subjektais dėl ES grąžinamos subsidijos 
finansavimo. Numatant komunalinių atliekų surinkimo sistemos finansavimo schemą, kurioje 
organizacijos numatomos kaip subjektas, kurio lėšomis grąžinama subsidija ar subsidijos dalis, visų 
pirma, reikėtų su jomis pasirašyti atitinkamas sutartis. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, yra didelė 
tikimybė, kad organizacijos nesutiks finansuoti ES suteiktos paramos grąžinimo arba pasirinks 
bendradarbiavimą šioje srityje su savivaldybėmis, kuriose gali būti surenkami didžiausi pakuočių 
atliekų kiekiai, todėl nebus galima užtikrinti tolygios atskiro rūšiuojamojo atliekų surinkimo 
infrastruktūros plėtros regionuose 
 
Be to, net jei ir esamos organizacijos sutiktų pasirašyti ES paramos grąžinimo sutartis, kiekvienais 
metais jų rinkos dalis keičiasi ir yra paskaičiuojama pagal praėjusiais metais turėtą rinkos dalį. Tai 
reiškia, kad einamaisiais metais organizacija gali turėti mažiau narių nei praėjusiais kalendoriniais 
metais. Kadangi organizacijų veikla finansuojama iš gamintojų ir importuotojų įnašų, tai vienos 
organizacijos narių daliai perėjus į kitą organizaciją, pirmoji organizacija tiesiog gali nebeturėti 
pakankamai lėšų ES paramos grąžinimui. 
 
Kaip jau buvo minėta, šiuo metu rinkoje veikia dvi gamintojų ir importuotojų organizacijos, 
organizuojančios pakuotės atliekų tvarkymą. Pagal teisės aktų nuostatas šalyje gali būti daugiausiai 9 
organizacijos. Esamoms organizacijoms pasirašius ES grąžinamos subsidijos finansavimo sutartis ir 
rinkoje atsiradus naujoms organizacijoms193, kurios, pavyzdžiui, atsisakytų dalyvauti finansuojant 
grąžinamą subsidiją, esamos organizacijos atsidurtų blogesnėje finansinėje padėtyje nei naujai 
įsisteigusios konkuruojančios organizacijos. Pastarosios galėtų taikyti žymiai mažesnius įkainius savo 
nariams už teikiamas paslaugas. Dėl to esamos organizacijos netektų daug narių bei jų mokamų įnašų. 
Taigi, esamos organizacijos įsipareigojimams, susijusiems su ES subsidijų grąžinimu, neturėtų 
finansinių galimybių. 
 
Savivaldybėms parama suteikiama kaip negrąžinama subsidija. Paramos ir savo lėšomis savivaldybės 
įgytų galimybę per ganėtinai trumpą laikotarpį išplėtoti komunalinių atliekų surinkimo sistemą, 
užtikrinančią efektyvesnį nei šiuo metu komunalinių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą. Atsižvelgiant į tai, 
kad numatomos ES paramos lėšos savivaldybėms komunalinių atliekų atskiro surinkimo priemonėms 
įsigyti nėra pakankamos, organizacijų, kaip suinteresuotų subjektų lėšomis galėtų būti 
kompensuojama ES lėšomis nefinansuojama paramos dalis, trūkstamų pakuotės atliekų surinkimo 
priemonių įsigijimas bei atnaujinimas, tokiu būdu užtikrinant ilgalaikį komunalinių atliekų surinkimo 
sistemos stabilumą. 

                                                 
191 Interviu su ekspertais. 
192 Interviu su ekspertais ir organizacijų atstovais. 
193 2014-07-18 pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija išduota trečiajai organizacijai – VšĮ „Gamtos ateitis“. 
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Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, siūlytina ES paramą rūšiuojamojo surinkimo priemonėms 
įsigyti teikti savivaldybėms negrąžinamos subsidijos būdu. 
 
Be to, būtina pabrėžti tai, kad yra rizika, jog  pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo konteinerių 
pirkimas, priklausomai kaip ši priemonė būtų traktuojama194, gali būti priskiriamas prie atvejų, kai 
valstybės pagalbos teikti negalima. Jei traktuoti, kad pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
konteinerių įsigijimas patenka į „teršėjas moka“ sąvokos turinio apimtis, rūšiuojamojo surinkimo 
konteinerių įsigijimui ES struktūrinė parama negalėtų būti skiriama. Tokiu atveju svarstytina 
alternatyva pakuočių atliekų surinkimo konteinerių įsigijimui skirtą ES paramą panaudoti 
konteinerinių aikštelių pastatymui ar kitoms priemonėms. 

8.1.2 Atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų 
sukūrimo ir modernizavimo projektai  

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektą 
įgyvendinant 5.2 prioritetą numatomos investicijos atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip 
naudoti pajėgumų sukūrimui ir modernizavimui. Numatoma teikti finansinę paramą ūkio subjektams 
atskiro antrinių žaliavų (tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) paruošimo perdirbti įrangai (rūšiavimo 
linijos, presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) įsigyti ar modernizuoti, taip pat įrangai atliekų pakartotinio 
naudojimo ir/ar užstato sistemai įdiegti, kartu įgyvendinant tikslines visuomenės informavimo 
priemones apie atliekų prevenciją ir kitus atliekų tvarkymo aspektus. 
 
Pagal Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano duomenis šiuo metu Lietuvoje veikia 19 
antrinių žaliavų rūšiavimo linijų, kurių bendras projektinis pajėgumas yra pakankamas, kad būtų 
įvykdytos atliekų tvarkymo užduotys. Tačiau rūšiavimo linijų efektyvumas ir technologijų lygis 
įvardijamas kaip žemas. Lietuvoje veikė dvi stiklo duženų rūšiavimo linijos. Taip pat 15 mišrių 
komunalinių atliekų rūšiavimo linijų, kurios, pastačius mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, 
neteks atliekų srautų ir turės būti uždaromos arba turės keisti veiklos pobūdį (pvz.: rūšiuoti ne mišrias 
komunalines atliekas, bet atskirai surinktas pakuočių atliekas). 
 
Apskrito stalo diskusijos, ekspertų interviu metu buvo įvardijama šioje srityje egzistuojanti problema 
– žema paruoštų perdirbti atliekų kokybė. Naudojant tokias atliekas perdirbimo įrenginiuose, jie 
greičiau genda, atlikus perdirbimo operaciją gaunamos medžiagos yra prastesnės kokybės, dėl to 
mažėja jų paklausa rinkoje ir pan.  
 
Kad atliekų rūšiavimo pajėgumai pakankami, tačiau nepakankama antrinių žaliavų paruošimo naudoti 
kokybė, interviu metu patvirtino ir ekspertai195. Tuo pačiu ekspertai nurodo, kad svarbus kriterijus 
atrenkant remtinas atliekų rūšiavimo veiklas yra rūšiavimo įrenginių išdėstymas, nes vežti atliekas 
rūšiavimui toliau nei 100 km atstumu yra nuostolinga (išskyrus stiklą). 
 

                                                 
194 2014 m. birželio mėn. įsigaliojo  Komisijos komunikatas  Nr. 2014/C 200/01 “2014–2020 m. “Valstybės pagalbos aplinkos 
apsaugai ir energetikai gairės”. Pagal šį dokumentą - „Aplinkos apsaugos teisės aktuose įtvirtinus principo „teršėjas moka“ 
laikymąsi, iš esmės užtikrinama, kad būtų ištaisytas su neigiamu poveikiu išorei susijęs rinkos nepakankamumas. Todėl 
valstybės pagalba nėra tinkama priemonė ir negali būti teikiama, jeigu pagalbos gavėjas gali būti laikomas atsakingu už taršą 
pagal galiojančius Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus”; „Komisija laikys, kad pagalba atliekų tvarkymui siekiama bendros 
svarbos tikslo pagal minėtus atliekų tvarkymo principus, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos: a)  investicijomis siekiama 
sumažinti kitų įmonių  atliekas ir jos nenaudojamos pagalbos gavėjo atliekoms mažinti; b) pagalba nėra netiesiogiai 
sumažinama teršėjų našta, kuri jiems turėtų tekti pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę, tokia našta teršėjams turėtų būti 
laikoma įprastomis bendrovės išlaidomis; c)  investicijos skirtos pažangesnėms už naujausias technologijoms, t. y. 
prevencijos, pakartotinio naudojimo, perdirbimo arba naudojimo technologijoms, arba naudojamos tradicinėms, tačiau 
naujoviškai taikomoms technologijoms, siekiant sukurti žiedinę ekonomiką, kurioje atliekos naudojamos kaip išteklius; d)  
neteikiant pagalbos, tvarkomos medžiagos būtų šalinamos arba tvarkomos labiau aplinkai kenksmingu būdu; taip pat e) 
investicijomis ne tik padidinama medžiagų, kurios turi būti perdirbtos, paklausa, bet ir didinamas tų medžiagų surinkimas.”.  
195 Ekspertų interviu.  
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Ūkio subjektai, užsiimantys atliekų paruošimo perdribti veikla, laisvai konkuruoja rinkoje. 
Konkurencija užtikrina protingas atliekų paruošimo naudoti paslaugų kainas. Atliekų paruošimo 
perdribti pajėgumų kūrimas ir plėtra nėra numatyta nacionaliniuose ar regionų strateginiuose 
planavimo dokumentuose, strateginiuose veiklos planuose, institucijų programose, dėl to atliekų 
paruošimo perdirbti įsigijimo ir modernizavimo projektų atrankai pagrįstai taikytinas projektų 
atrankos būdas – projektų konkursas, pareiškėjai – privatūs ūkio subjektai. 
 
Kaip minėta anksčiau, privatūs subjektai, vykdantys antrinių žaliavų paruošimo naudoti veiklą, neturi 
didelio intereso pasinaudoti parama investicijoms į atliekų paruošimo naudoti įrenginius. Tai sudaro 
prielaidas teigti, kad jei parama šiems subjektams būtų teikiama grąžinamos subsidijos būdu, toks 
būdas nepaskatintų investicijų į atliekų paruošimo naudoti infrastruktūros atnaujinimą. Atsižvelgiant į 
tai siūlytinas ES paramos teikimo būdas – negrąžinama subsidija. 

8.1.3 Užstato už vienkartinę pakuotę sistemos diegimo projektai 

Siekiant mažinti sąvartynuose šalinamų pakuočių atliekų kiekį ir įgyvendinti pakuočių atliekų 
prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumą, sukurti efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą ir 
vykdyti jų surinkimo, perdirbimo ir (ar) kitokio naudojimo užduotis196, atsižvelgiant į Valstybinio 
atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano nuostatas, planuojama įvesti užstato vienkartinei gėrimų 
pakuotei sistemą. Pagal parengtą ir šiuo metu Seime priimtą197 Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 
įstatymo 2, 4(1), 5, 7, 8, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 11(1), 11(2), 12(1), 
12(2), 12(3) straipsniais įstatymo projektą (Nr. XIIP-1545(2)) vienkartinės pakuotės užstato sistemą 
administruos viešasis juridinis asmuo - užstato sistemos administratorius. Įvedus vienkartinės 
pakuotės užstato sistemą bus nustatytos naujos pareigos ne tik gamintojams ir importuotojams, 
tiekiantiems rinkai gaminius supakuotus į vienkartinę užstatinę pakuotę, bet ir pakuočių pardavėjams. 
Tam, kad vienkartinės pakuotės užstato sistema tinkamai funkcionuotų, reikalingos ne tik techninės 
priemonės (pvz.: užstatinės pakuotės surinkimo vietų, aparatų įrengimas ir kt.), bet ir visuomenės 
informavimas apie naujai taikomą atliekų tvarkymo sistemą. 
 
Pagal numatomą teisinį reguliavimą, visos užstato už vienkartinę pakuotę sistemos diegimas yra 
gamintojų ir importuotojų pareiga. Šią pareigą gamintojai ir importuotojai įgyvendina per užstato 
sistemos administratorius.  
 
Įstatymas numato pareigas ir pakuočių pardavėjams (kurių prekybos plotas yra didesnis nei 300 
kvadratinių metrų) priimti vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekas ir grąžinti 
užstatą. Šis reikalavimas netaikomas kaimo parduotuvėms, prekyvietėms, kioskams, degalinėms, 
viešojo maitinimo įstaigoms. Tuo pačiu įstatymas kitiems ūkio subjektams, naudojantiems prekybos 
plotą, leidžia užstato sistemoje dalyvauti savanoriškais pagrindais. 
 
Remiantis įstatymo nuostatomis užstato sistemos diegimui parama galėtų būti skiriama: 
 

1) užstato sistemos administratoriams – vienkartinių pakuočių atliekų skaičiavimo ir rūšiavimo 
mašinoms, presams, taromatams198 įsigyti bei užstato sistemos viešinimui; 

2) prekybos vietų, kurioms nustatyti reikalavimai priimti užstatinę pakuotę, valdytojams ir ūkio 
subjektams, kurie teikia užstatinės pakuotės priėmimo operacijas sutartiniais pagrindais 
minėtų prekybos vietų valdytojams199 - pakuočių surinkimo iš vartotojų infrastruktūros 
sukūrimui (užstatinės pakuotės priėmimo vietų įrengimui). 

                                                 
196 Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 
d. nutarimu Nr. 519, 273.3 punktas. 
197 Įstatymas nėra pasirašytas Prezidentės ir neįsigaliojęs. 
198 Pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, užstato sistemos administratorius 
privalo aprūpinti pakuočių pardavėjus priemonėmis, užtikrinančiomis automatizuotą (nedalyvaujant žmogui) pakuočių 
atliekų priėmimą bei užstato grąžinimą. 
199 Prekybos centrai analogiškų operacijų vykdymą, t. y. daugkartinės pakuotės priėmimą iš gyventojų ir užstato už ją 
grąžinimo operacijas yra pavedę vykdyti kitiems ūkio subjektams sutartiniais pagrindais. Šios vietos paprastai yra ne 
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Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, vienkartinės pakuotės užstato sistemos diegimo, visuomenės 
informavimo apie užstatinės atliekų pakuotės tvarkymo aspektus projektų atrankai turėtų būti 
taikomas projektų konkurso atrankos būdas. Šis būdas leistų išrinkti naudingiausius ir labiausiai 
ekonomiškai bei socialiai pagrįstus projektus.  
 
Užstato už vienkartines pakuotes sistemos diegimo investicijų našta tenka gėrimų gamintojams ir 
importuotojams bei įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkančių prekybos vietų valdytojams. Šios 
investicijos visais atvejais bus dengiamos iš pajamų, gautų už parduotą produkciją, o įdiegus sistemą ir 
iš lėšų, likusių už vartotojų negrąžintą užstatinę pakuotę. Gamintojai ir importuotojai pajamas gauna iš 
parduodamos produkcijos ir užstato sistemos diegimo kaštai įtraukiami į parduodamų gaminių kainą, 
kurią sumoka vartotojai. Parama užstato sistemos diegimui siektina sumažinti šios sistemos diegimo 
kaštus, kad tai mažiau kainuotų vartotojams. Šiam tikslui pasiekti tikslinga takyti negrąžinamos 
subsidijos paramos būdą. 

8.1.4 Atliekų tvarkymo sistemos valdymo, stebėsenos ir planavimo 
projektai  

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektą 
įgyvendinant 5.2 prioritetą numatoma remti atliekų apskaitos informacinės sistemos modernizavimą, 
laboratorinės įrangos atliekų sudėčiai nustatyti įsigijimą, atliekų rūšių ir tvarkymo būdų 
identifikavimo studijų ir praktinių darbų atlikimą.  
 
Aplinkos apsaugos agentūra paskirta atsakinga institucija už atliekų tvarkymo apskaitos duomenų 
rinkimą, tvarkymą bei analizę. Šių funkcijų atlikimui AAA diegia informacines sistemas (pvz.: e-ASTA: 
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema). Aplinkos apsaugos 
agentūra paskirta centriniu vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos 
tvarkytoju, kuris atsakingas už techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planų, 
investicinių projektų rengimą ir įgyvendinimą.  
 
Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane identifikuota atliekų bei gaminių ir pakuočių 
apskaitos informacinių sistemų tarpusavio suderinamumo problema. Dėl to susidaro „informacijos 
salų“ problema - informacija prieinama tik naudojant atitinkamą informacinę sistemą ir nėra 
galimybių panaudoti automatizuotą prieigą Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos 
departamentų ir Aplinkos apsaugos agentūros gaminių ir pakuočių apskaitos duomenų kontrolei 
efektyviai vykdyti. Integruotos sistemos nebuvimas didina administracinę naštą tiek valstybės 
institucijoms, tiek ir ūkio subjektams. Atsižvelgiant į tai, kad atliekų apskaitos informacinės sistemos 
tobulinimas yra numatytas nacionaliniame strateginiame dokumente, taip pat į tai, kad pagal nustatytą 
teisinį reguliavimą galima aiškiai ir pagrįstai nustatyti paramos gavėją, projektų atrankai pagrįstai 
taikytinas valstybės projektų atrankos būdas. 
 
Nepaisant to, jog nustatyti draudimai sąvartynuose šalinti biologiškai skaidžias, neapdorotas ir po 
apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti ir kitas atliekas, visgi dalis šių atliekų patenka į 
sąvartynus dėl nepakankamų galimybių įvertinti bei kontroliuoti šalinamų atliekų sudėtį. Aplinkos 
apsaugos valstybinę kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos 
apsaugos departamentai, tačiau vykdant šią kontrolę paimtus mėginius tiria Aplinkos apsaugos 
agentūros Aplinkos tyrimų departamentas. 
 
Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane numatyta, jog reikalinga atlikti atliekų 
(įskaitant pavojingųjų) tyrimų laboratorijos poreikio analizę bei jos pagrindu numatyti tokios 
laboratorijos įkūrimo veiksmus. Už šių priemonių įgyvendinimą atsakingos – Aplinkos ministerija ir 

                                                                                                                                                                  
prekybos centruose, o šalia jų pastatyti specialūs kioskai, kur vykdomos pakuočių priėmimo ir užstato grąžinimo operacijos. 
Tokia sistema veikia Estijoje ir yra patogi vartotojams, nes nereikia nešti pakuočių į parduotuves, galima privažiuoti 
automobiliu. 



 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

171 

Aplinkos apsaugos agentūra. Vadovaujantis šio strateginio planavimo dokumento nuostatomis, 
naudojant valstybės projektų atrankos būdą, galėtų būti planuojami ir finansuojami laboratorinės 
įrangos atliekų sudėčiai nustatyti įsigijimo, atliekų rūšių ir tvarkymo būdų identifikavimo studijų ir 
praktinių darbų atlikimo projektai.  
 
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, pareiškėju atliekų valdymo ir stebėsenos projektams įgyvendinti 
turėtų būti Aplinkos ministerija ir (arba)Aplinkos apsaugos agentūra, o paramos būdas – negrąžinama 
subsidija. 
 
Apibendrinimas: 

 Planuojant ir finansuojant komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo 
infrastruktūros plėtros projektus bei siekiant užtikrinti efektyviausius ir rezultatyviausius 
sprendimus dėl infrastruktūros plėtros, kurie būtų priimami įvertinus vietos/ regiono sąlygas 
bei poreikius, tikslinga naudoti regiono projektų atrankos būdą.  

 Atsižvelgiant į nustatytą atliekų tvarkymo teisinį reguliavimą, pareiškėjais dėl paramos 
komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtros projektams 
įgyvendinti turėtų būti savivaldybės. Paramos būdas – negrąžinama subsidija. 

 Atliekų paruošimo perdribti pajėgumų kūrimas ir plėtra nėra numatyta nacionaliniuose ar 
regionų strateginiuose planavimo dokumentuose, strateginiuose veiklos planuose, institucijų 
programose, ūkio subjektai, užsiimantys atliekų paruošimo perdribti veikla, konkuruoja 
tarpusavyje. Siekiant finansuoti naudingiausius ir efektyviausius projektus, atliekų paruošimo 
perdirbti įsigijimo ir modernizavimo projektus, tikslingiausias projektų atrankos būdas - 
projektų konkursas. Pareiškėjais šiuose projektuose turėtų būti numatyti privatūs ūkio 
subjektai. Paramos būdas – negrąžinama subsidija. 

 Kadangi vienkartinės pakuotės užstato sistemos diegimo, visuomenės informavimo apie 
užstatinės pakuotės atliekų tvarkymo aspektus projektus galėtų įgyvendinti užstato sistemos 
administratorius (-iai) ir prekybos vietų, kuriose privaloma įrengti vienkartinių pakuočių 
priėmimo ir užstato grąžinimo vietas, valdytojai bei jiems sutartiniais pagrindais paslaugas 
teikiantys ūkio subjektai. Su užstato sistemos diegimu susijusios veiklos nėra numatytos 
nacionaliniuose ar regionų strateginiuose planavimo dokumentuose, strateginiuose veiklos 
planuose, institucijų programose, todėl, siekiant atrinkti projektus, kurie būtų efektyviausi ir 
labiausiai ekonomiškai pagrįsti, projektų atrankai turėtų būti taikomas projektų konkursas. 
Pareiškėjai – užstato sistemos administratoriai, prekybos vietų, kuriose privaloma įrengti 
vienkartinių pakuočių priėmimo ir užstato grąžinimo vietas valdytojai bei jiems sutartiniais 
pagrindais paslaugas (pakuočių priėmimo ir užstato grąžinimo) teikiantys ūkio subjektai. 
Paramos būdas – negrąžinama subsidija. 

 Atsižvelgiant į tai, kad atliekų apskaitos informacinės sistemos tobulinimas yra numatytas 
nacionaliniame strateginiame dokumente, taip pat į tai, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą 
galima aiškiai ir skaidriai nustatyti galimą pareiškėją, atliekų apskaitos informacinės sistemos 
modernizavimo projektų atrankai pagrįstai taikytinas valstybės projektų atrankos būdas. 
Pareiškėjas – Aplinkos ministerija. Paramos būdas – negrąžinama subsidija. 

 Atsižvelgiant į Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano nuostatas, laboratorinės 
įrangos atliekų sudėčiai nustatyti įsigijimo, atliekų rūšių ir tvarkymo būdų identifikavimo 
studijų ir praktinių darbų atlikimo projektų atrankai pagrįstai taikytinas valstybės projektų 
atrankos būdas. Pareiškėjas – Aplinkos apsaugos agentūra. Paramos būdas – negrąžinama 
subsidija. 
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8.2 GALIMI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

Projektų atrankos kriterijai, pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus200, skirstomi į bendruosius, 
kuriuos turi atitikti  visi projektai, kuriuos   ketinama   finansuoti  iš  ES  fondų  lėšų, ir specialiuosius 
atrankos kriterijus, kurie taikomi visiems  atitinkamos  veiksmų programos prioriteto   įgyvendinimo 
priemonės  projektams. Specialieji atrankos kriterijai skirstomi į: 
 

 atitikties - taikomi visiems projektams ir rengiami remiantis bendraisiais atrankos kriterijais, 
pritaikytais konkrečiai priemonei ir teisės aktais, kuriais nustatomi papildomi apribojimai 
pareiškėjams, finansuotinai veiklai, išlaidų tinkamumui ir pan.  

 prioritetinius - taikomi tik konkurso būdu atrenkamiems projektams vadovaujantis atitinkamų 
ūkio sektorių plėtros strategijų ir programų tikslais bei uždaviniais.  

 
Visi projektų atrankos kriterijai privalo būti patvirtinti Stebėsenos komiteto. Projektų finansavimo 
sąlygų apraše Stebėsenos komiteto patvirtinti atrankos kriterijai gali būti detalizuojami, tačiau negali 
būti nustatomi nauji atrankos kriterijai.  
 
Pirminiame Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimo projekte201, kuriuo siūlyta 
taisykles išdėstyti nauja redakcija, buvo numatytas iš esmės analogiškas teisinis reguliavimas, susijęs 
su projektų atrankos kriterijais. Minėtame projekte siūlyta bendruosius kriterijus keisti į bendruosius 
projektų reikalavimus, taip pat numatyti detalesnius reikalavimus, susijusius su bendrųjų reikalavimų 
ir atrankos kriterijų nustatymu bei taikymu. Tačiau pastarasis projektas po derinimo su institucijomis 
iš esmės pakeistas, atsisakyta taisyklių dėstymo nauja redakcija202. Naujai Finansų ministerijos 
parengtame ir 2014-08-01 paskelbtame taisyklių pakeitimo projekte nenumatoma esminių pakeitimų, 
kurie būtų susiję su reikalavimais projektų atrankos kriterijais, išskyrus tai, kad projektu siūloma 
nustatyti, jog atrankos kriterijai negali būti keičiami ne tik vertinimo metu, bet ir projektų 
įgyvendinimo metu, išskyrus valstybės ir regionų projektus, kai atrankos kriterijų pakeitimą patvirtina 
Stebėsenos komitetas. Taisyklių pakeitimo projekte taip pat siūloma numatyti, kad kai projektams, 
surinkusiems vienodą balų skaičių, finansuoti nepakanka pagal projektų konkursą planuotų 
paskirstyti lėšų sumos, projektų atrankos komitetas turi suteikti prioritetą projektui (-ams) pagal  
vieną ar kelis prioritetinius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų finansavimo sąlygų apraše, 
kuriame turi būti nustatytos ir prioritetinių atrankos kriterijų taikymo sąlygos. 
 
2010 m. buvo atliktas ES struktūrinės paramos specialiųjų projektų atrankos kriterijų vertinimas, 
kuriame įvardinti pagrindiniai projektų atrankos kriterijų trūkumai: 203 
 

 Atrankos kriterijai nepakankamai tiksliai suformuluoti, neišsami jų vertinimo metodologija; 
 Kriterijų neobjektyvumas; 
 Neteikiamas ar nepakankamai teikiamas prioritetas projektams, reikšmingai prisidedantiems 

prie nacionalinių strategijų uždavinių įgyvendinimo. 
 
Minėto vertinimo metu taip pat nustatyta, kad nors priemonių specialūs atrankos kriterijai susiejami 
su priemonių bei veiksmų programų tikslais, remiamomis tikslinėmis grupėmis ir veiklomis, tačiau to 
ne visuomet pakanka, kad būtų atrinkti didžiausią pridėtinę vertę duodantys projektai, kurie 
geriausiai prisidėtų prie tikslų įgyvendinimo. 
 

                                                 
200 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 
(redakcija galiojanti 2014-08-07). 
201 TAP IS projektas užregistruotas Nr. 14-5121, paskelbimo data - 2014-05-06. Detalesnė informacija interneto adresu: 
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236082&p_fix=n&p_gov=n. 
202   TAP IS projektas užregistruotas Nr. 13-2115-01(3), paskelbimo data - 2014-08-01. Detalesnė informacija interneto 
adresu: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=250713&p_fix=n&p_gov=n. 
203 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos specialiųjų atrankos kriterijų vertinimas. Galutinė vertinimo ataskaita. 
PricewaterhouseCoopers, 2010 m. birželio 16 d.  

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236082&p_fix=n&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=250713&p_fix=n&p_gov=n
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Atsižvelgiant į ataskaitos 6.2 ir 7.1 skyriuose išdėstytas aplinkybes siūlytini tokie projektų atrankos 
kriterijai: 
 
1.2.1 Atskiro atliekų surinkimo infrastruktūros - žaliųjų atliekų tvarkymo susidarymo vietoje įrenginių 
(kompostavimo dėžės) ir maisto/virtuvės atliekų surinkimo bei apdorojimo priemonių įsigijimo bei 
įrengimo - projektams galėtų būti taikomi šie atrankos kriterijai: 

 Projekte numatomos veiklos ir sprendiniai prisideda prie Valstybiniame atliekų tvarkymo 
2014-2020 metų plane nustatytų tikslų, jų įgyvendinimo uždavinių ir atliekų tvarkymo 
užduočių įgyvendinimo: 
- mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, plėtojant racionalų atliekų medžiaginių ir 

energinių išteklių naudojimą, sukuriant komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
pajėgumus bei plėtojant rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas; 

- užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 
metų sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000 metais susidariusių komunalinių biologiškai 
skaidžių atliekų; 

- užtikrinti atitinkam regionui ir savivaldybei nustatytų pereinamųjų 2014-2015, 2016-
2017, 2018-2019 ir 2020 metų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo 
sąvartyne mažinimo užduočių įgyvendinimą; 

 Projektas atitinka regioninio atliekų tvarkymo plano bei savivaldybės atliekų tvarkymo plano 
nuostatas; 

 Projekte numatytos įgyvendinti veiklos skatina atskirą biologiškai skaidžių (žaliųjų atliekų ir 
maisto/virtuvės atliekų) atliekų surinkimą ir šių atliekų individualų kompostavimą jų 
susidarymo vietoje: 
- projekte numatoma dalyje ar visoje savivaldybės ar regiono teritorijos diegti ir/ar plėtoti 

žaliųjų atliekų rūšiuojamąjį surinkimą iš gyventojų bei kitų asmenų (pavyzdžiui, gėlių 
parduotuvių, kapinių ir pan.) ir surinktų atliekų tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą jų 
susidarymo vietoje; 

- projekte numatoma dalyje ar visoje savivaldybės ar regiono teritorijos diegti ir/ar plėtoti 
maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą;  

- projekte įvertintas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
suderinamumas su esama ir (ar) planuojama biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
infrastruktūra; 

- projekto įgyvendinimo metu ir/ar po jo įgyvendinimo numatoma taikyti motyvavimo 
priemones atliekų turėtojams, kurios skatintų atskirąjį rūšiuojamąjį surinkimą 
(diferencijuota įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą, individualių konteinerių, 
kompostavimo dėžių suteikimas ar pan.); 

- projekto įgyvendinimo metu ir/ar po jo įgyvendinimo numatoma įgyvendinti priemones, 
skirtas kontroliuoti, ar atliekų turėtojai laikosi reikalavimų, susijusių su atliekų rūšiavimu. 

 
1.2.2. Atskiro atliekų surinkimo infrastruktūros - antrinių žaliavų konteinerių įsigijimo ir konteinerinių 
aikštelių įrengimo - projektams galėtų būti taikomi šie atrankos kriterijai: 

 Projekte numatomos veiklos ir sprendiniai prisideda prie Valstybiniame atliekų tvarkymo 
2014-2020 metų plane nustatytų tikslų, jų įgyvendinimo uždavinių ir atliekų tvarkymo 
užduočių įgyvendinimo: 
- mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, plėtojant racionalų atliekų medžiaginių ir 

energinių išteklių naudojimą, plėtojant rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas; 
- iki 2016 metų perdirbti ar kitaip panaudoti nemažiau kaip 45 proc. komunalinių atliekų 

(vertinant pagal atliekų kiekį); 
- iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti nemažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų 

(vertinant pagal atliekų kiekį); 
- užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) 

komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų 
būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti.  

 Projektas atitinka regioninio atliekų tvarkymo plano bei savivaldybės atliekų tvarkymo plano 
nuostatas, projekto įgyvendinimo teritorijoje; 
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 Projekto sprendiniai atitinka savivaldybės (-ių) patvirtintą konteinerių aikštelių išdėstymo 
schemą204; 

 Projekte numatytos įgyvendinti veiklos skatina atskirą rūšiuojamąjį antrinių žaliavų, įskaitant 
pakuočių atliekų, surinkimą; 

 Projekte numatomi sprendiniai užtikrina tokį konteinerių, skirtų antrinėms žaliavoms, 
įskaitant pakuočių atliekas, surinkti, pastatymą (įrengimą), kuris atitinka bent jau minimalius 
šių konteinerių pastatymo reikalavimus, nustatytus Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 
metų plano 246.2 punkte; 

 Projekto įgyvendinimo metu ir/ar po jo įgyvendinimo numatoma taikyti motyvavimo 
priemones atliekų turėtojams, kurios skatintų atskirąjį rūšiuojamąjį surinkimą (diferencijuota 
įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą, individualių konteinerių, kompostavimo dėžių 
suteikimas ar pan.); 

 Projekto įgyvendinimo metu ir/ar po jo įgyvendinimo numatoma įgyvendinti priemones, 
skirtas kontroliuoti, kaip atliekų turėtojai laikosi reikalavimų, susijusių su atliekų rūšiavimu. 

 
1.2.3. Atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų sukūrimo ir modernizavimo - 
atskiro antrinių žaliavų (tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) paruošimo perdirbti įrangos (rūšiavimo 
linijos, presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) įsigijimo ar modernizavimo – projektams rekomenduojama 
taikyti šiuos atrankos kriterijus:  
 

Atitikties: 
 Projektas prisideda prie Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane nustatytų 

tikslų pasiekimo: 
- iki 2016 metų perdirbti ar kitaip panaudoti nemažiau kaip 45 proc. komunalinių atliekų 

(vertinant pagal atliekų kiekį); 
- iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti nemažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų 

(vertinant pagal atliekų kiekį); 
- užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) 

komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų 
būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti.  

 Projekte siūlomi finansuoti investiciniai sprendimai yra aiškūs ir konkretūs, techniškai 
įgyvendinami; 

 Projektas yra gyvybingas ir gaunamas produktas yra konkurencingas rinkoje (pateikiamas 
verslo planas, dokumentai, įrodantys, kad paraiškos teikėjas užsitikrins reikiamus atliekų 
srautus). 
 
Prioritetiniai:  

 Projekto metu diegiamos įrangos automatizavimo lygis (dalinis, visiškas). Prioritetas teikiamas 
visiškai automatizuotiems įrenginiams; 

 Projekto efektyvumas (po atliekų paruošimo lieka sąvartyne šalinamų atliekų; po atliekų 
paruošimo lieka sąvartyne šalinamų atliekų ir atliekų, kurios naudojamos energijai gauti; po 
paruošimo nelieka atliekų, skirtų šalinti sąvartyne ir naudoti energijai gauti, t. y. visos atliekos 
paruošiamos perdirbti (netaikomas stiklui); 

 Projekto efektyvumas. Gaunamas antrinių žaliavų kiekis (iki 91 proc., skaičiuojamo nuo 
panaudoto žaliavos kiekio, nuo 91 proc. iki 95 proc. skaičiuojamų  nuo panaudoto žaliavos 
kiekio; 95 proc. ir daugiau, nuo panaudoto žaliavos kiekio) (taikomas tik stiklui); 

 Gaunamas frakcijų skaičius (vertinama pagal gaunamų išrūšiavus atliekas antrinių žaliavų 
frakcijų skaičių); 

 Projektas pagrįstas atliekų tvarkymo artumo ir pakankamumo principu205. 

                                                 
204 Turėtų būti vertinama projekto atitiktis konteinerinių aikštelių išdėstymo schemoms, atnaujintoms pagal Valstybinio 
atliekų tvarkymo plano 246 p. reikalavimus. 
205 Ekspertai nurodo, kad atliekų rūšiavimo įrenginių (išskyrus stiklo) regione turi būti geografiškai patogioje vietoje, kad 
vežant atliekas į juos iš bet kurio regiono taško, būtų patiriamos kuo mažesnės sąnaudos kurui. Stiklui tas pats principas 
turėtų būti taikomas visos respublikos teritorijos mastu. Vertinant šį atrankos kriterijų turėtų būti matuojamas atstumas nuo 
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1.2.4. Užstato sistemos diegimo projektams turėtų būti taikomi šie atrankos kriterijai: 

Atitikties: 
 Projekto priemonėmis įgyvendinamos Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų 

tvarkymo įstatyme nustatytos užstato už vienkartines pakuotes administratoriaus prievolės 
(jei paraišką teikia užstato sistemos administratorius) arba pakuočių pardavėjų (jei paraišką 
teikia Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų įstatyme nustatytus kriterijus 
atitinkantys prekybos vietų valdytojai ar sutartiniais pagrindais jiems vienkartinio naudojimo 
pakuočių priėmimo ir užstato už jas grąžinimo paslaugas teikiantys ūkio subjektai) prievolės; 

 Projekte siūlomi finansuoti investiciniai sprendimai yra aiškūs ir konkretūs, techniškai 
įgyvendinami. 
 
Prioritetiniai: 
Taikomi pareiškėjams: 

 Turima rinkos dalis (prioritetas teikiamas didesnę rinkos dalį turintiems pareiškėjams); 
 Turimas vienkartinės pakuotės atliekų surinkimo tinklas (pakuotės priėmimo taškų, kuriuose 

pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas privaloma steigti vienkartinės 
pakuotės priėmimo vietas, skaičius. Prioritetas teikiamas didesnį vienkartinės užstatinės 
pakuotės priėmimo taškų skaičių turinčiam užstato sistemos administratoriui). 
 
Taikomi veikloms: 
Skaičiavimo centro įranga (skaičiavimo ir rūšiavimo mašinos, presai). Taikomi atliekų 
paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų sukūrimo ir modernizavimo - 
atskiro antrinių žaliavų (tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) paruošimo perdirbti įrangos 
(rūšiavimo linijos, presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) įsigijimo ar modernizavimo projektams 
nurodyti kriterijai. 
 
Taromatų įsigijimas.  

 Integralumas su pakartotinio naudojimo pakuotės sistemą (numatomi įsigyti taromatai gali 
būti naudojami užstato už vienkartinę pakuotę sistemos pakuotei surinkti ir pakuotei 
dalyvaujančiai pakartotinio naudojimo pakuotės surinkimo sistemoje surinkti. Prioritetas 
teikiamas kai taromatai gali priimti abiejų sistemų pakuotes); 

 Universalumas (taromatai gali nuskaityti tik tam tikros pakuotės duomenis, pvz.: butelių; 
taromatai gali nuskaityti kitokių formų pakuotės duomenis (pvz.: butelių, stačiakampės formos 
pakuočių ir kt.) duomenis. Prioritetas teikiamas universaliems taromatams); 

 Viename taromate galimos surinkti pakuotės kiekis (prioritetas teikiamas daugiau pakuotės 
atliekų galintiems priimti taromatams). 
 
Veiklai „Pakuočių surinkimo iš vartotojų infrastruktūros sukūrimas“ turėtų būti taikomi šie 
atrankos kriterijai: 
Taikomi pareiškėjams: 

 Turimas prekybos vietų, kurioms taikomi Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų 
įstatymo 8 str. 3 d. nustatyti reikalavimai (prioritetas teikiamas turintiems daugiau prekybos 
vietų). 
Taikomi veikloms: 

 Planuojamų įrengti vienkartinės pakuotės priėmimo vietų integralumas su pakartotinio 
naudojimo pakuotės sistema (prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose kartu su 
vienkartinės užstatinės pakuotės atliekomis planuojama surinkit pakartotinio naudojimo 
pakuotę; 

 Planuojamų įrengti vienkartinės užstatinės pakuotės priėmimo vietų paskirtis (prioritetas 
teikiamas toms planuojamoms įrengti vienkartinės užstatinės pakuotės priėmimo vietoms, 
kuriose planuojama šią pakuotę priimti automatizuotai (statyti taromatus). 

                                                                                                                                                                  
tolimiausios regiono vietovės, iš kur vežamos atliekos iki įrenginio, atitinkamai skiriant prioritetą tam projektui, kurį 
įgyvendinus šis atstumas yra mažiausias.   
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1.2.5. Atliekų tvarkymo sistemos valdymo, stebėsenos ir planavimo - atliekų apskaitos informacinės 
sistemos modernizavimo – projektams turėtų būti taikomi šie atrankos kriterijai: 

 Projekte numatomos veiklos ir sprendiniai užtikrina Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-
2020 metų plane nustatyto tikslo - tobulinti gaminių, pakuočių ir atliekų susidarymo bei 
tvarkymo apskaitos sistemą – įgyvendinimą; 

 Projekto įgyvendinimas padidina atliekų ir (arba) rūšiuojamojo surinkimo priemonių 
apskaitos sistemos duomenų patikimumą, leidžia vykdyti atliekų srautų judėjimo kontrolę, 
identifikuoti rūšiuojamojo surinkimo priemonių pakankamumą savivaldybės, regiono ir 
valstybės mastu bei užtikrina plačias duomenų analizės galimybes; 

 Projekto įgyvendinimas sudarys galimybes efektyviau vykdyti atliekų tvarkymo reikalavimų 
laikymosi kontrolę. 

 
1.2.6. Atliekų tvarkymo sistemos valdymo, stebėsenos ir planavimo - laboratorinės įrangos atliekų 
sudėčiai nustatyti įsigijimas, atliekų rūšių ir tvarkymo būdų identifikavimo studijų ir praktinių darbų 
atlikimas – projektams turėtų būti taikomi šie atrankos kriterijai: 

 Projekte numatomos veiklos ir sprendiniai prisideda prie Valstybiniame atliekų tvarkymo 
2014-2020 metų plane nustatyto tikslo - mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, 
įgyvendinimo; 

 Projekte numatytos veiklos padeda valdyti atliekų tvarkymo sistemas (savivaldybės ir (arba) 
regiono ir (arba) valstybės mastu); 

 Projekte numatomos veiklos ir sprendiniai sudarys galimybes efektyviau vykdyti atliekų 
tvarkymo reikalavimų laikymosi kontrolę.  

8.3 FINANSŲ INŽINERIJOS TAIKYMO GALIMYBĖS FINANSUOJANT ATLIEKŲ 
SEKTORIAUS PROJEKTUS 

Finansų inžinerijos priemonės kaip novatoriškas instrumentas 
 
2014–2020 metų laikotarpiu Europos Komisija ir toliau skatina plėsti finansų inžinerijos apimtis 
įgyvendinant visus Bendrosios strateginės programos fondus206. Reglamento Nr. 1303/2013207 37-48 
straipsniuose pateikiamos nuostatos dėl finansinių instrumentų (FI) taikymo visiems penkiems 
fondams. Reglamento preambulės 34 dalyje konstatuojama, jog finansinės priemonės tampa vis 
svarbesnės, nes jomis stiprinamas Europos struktūrinių ir investicinių fondų poveikis, jomis galima 
derinti įvairių formų viešąsias ir privačiąsias lėšas, skirtas viešosios politikos tikslams remti, ir dėl 
atsinaujinančio finansinių lėšų srauto ta parama yra tausesnė ilgesniu laikotarpiu. Ateityje tikimasi 
kuo daugiau veiklų ir projektų remti finansų inžinerijos priemonėmis, o subsidijų palaipsniui 
atsisakyti.  
 
Finansų inžinerijos priemonių (lengvatinių paskolų, garantijų, rizikos kapitalo investicijų208) kūrimas 
ir naudojimas skatinamas, nes suteikia alternatyvą subsidijoms ir turi kelis privalumus, lyginant su 
tradicinėmis (subsidijų) paramos teikimo formomis:  
 

 teikiant paramą finansinių instrumentų forma, lėšos gali būti panaudojamos ne vieną kartą (FI 
sudaro galimybes lėšoms atsinaujinti);  

                                                 
206Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio 
fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų ir žuvininkystės fondas (EJŽF). 
207 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1303/2013 kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006. 
208 Prie FI kartais priskiriama ir palūkanų kompensavimo priemonė, tačiau pagal savo pobūdį ji nėra laikytina FI (nėra 
atsinaujinanti – tai subsidija), tačiau šis naujo pobūdžio instrumentas gali būti derinamas su kitais finansiniais instrumentais. 
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 šie instrumentai sudaro galimybes pritraukti kitų finansavimo šaltinių lėšas (vadinamasis 
sverto efektas); 

 lėšos yra efektyviau naudojamos, nes paramos gavėjai, žinodami, kad parama nėra 
negrąžintina, turi didesnę motyvaciją tinkamai ją investuoti ir galvoja apie projekto grąžą; 

 planuojant projektų grąžą, mažėja rizika, kad investicijų rezultatams panaudoti reikės naujų 
subsidijų; 

 paramos gavėjai finansavimą gauna iš karto pasirašę sutartį, o ne patyrę ir deklaravę išlaidas 
(kaip yra daugeliu atvejų teikiant subsidijas); 

 ekonomiškai gyvybingus projektus finansuojant paskolinėmis priemonėmis, subsidijų lėšas 
galima nukreipti kitiems projektams (ar didesniam jų skaičiui);  

 mažiau iškraipoma konkurencija.  
 
Dėl šių priežasčių finansų inžinerijos priemonės yra vienas efektyviausių paramos panaudojimo būdų. 
Tačiau šias priemones dera naudoti tik atsiperkantiems projektams - pagrindinis kriterijus vertinant, ar 
veikloms (projektams) finansuoti galima naudoti finansines (paskolines) priemones, yra projekto 
galimybė generuoti pajamas ir iš vykdomos veiklos gauti pelno. Iš šio pelno ir yra grąžinama paskola. 
Veiklos (projekto) pelningumas yra būtina sąlyga – FI priemones reglamentuojančiuose ES teisės 
aktuose pabrėžiama, kad paskolintos lėšos turi grįžti į fondą tam, kad jas galima būtų paskolinti dar 
(bent) kartą kitiems ūkio subjektams ar projektams finansuoti. Paskolintos lėšos, grįžusios į fondus, 
yra panaudojamos (investuojamos) pakartotinai, siekiant panašių tikslų, taip tuo pačiu lėšų kiekiu 
pasiekiant didesnio poveikio ekonomikai. Teigiama investicijų grąža turi būti užtikrinama, nes tai yra 
vienas iš esminių finansų inžinerijos priemonių bruožų, todėl „investicijas galima atlikti tik tokių 
įmonių kūrimosi ir pradiniame etape, įskaitant pradinį kapitalą, arba plėtros etape, ir tik tose veiklos 
srityse, kurios finansų inžinerijos priemonių valdytojų nuomone gali būti potencialiai ekonomiškai 
gyvybingos“209. Taip pat reikia paminėti, kad veikla (projektas) gali būti ne tik pelną, bet ir kaštų 
sutaupymą generuojantis, t. y. projektai nebūtinai turi būti pelningi – svarbiausia, kad jie generuotų 
teigiamą pinigų srautą ir būtų finansiškai gyvybingi. Tokioms veikloms (projektams) taip pat galima 
taikyti finansines priemones, paskolas grąžinant iš sutaupymų. 
 
Galimybės finansų inžinerijos priemonėmis finansuoti atliekų tvarkymo projektus 
 
Vertinant bendrai, galiojantys reglamentai nenustato apribojimų finansų inžinerijos priemones 
naudoti aplinkos srities projektų finansavimui. Svarstant galimybę finansų inžinerijos priemonėmis 
finansuoti 2014–2020 m. veiklas pagal 5.2. investicinį prioritetą „Investicijos į atliekų sektorių siekiant 
įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus“, būtina įvertinti konkrečių planuojamų projektų 
atsiperkamumą, t. y. šių projektų ekonominį gyvybingumą. Jei projektai gali generuoti pelną arba 
sutaupymus, juos tikslinga finansuoti paskolinėmis priemonėmis. Sprendžiant iš pateikto trumpo 
aprašymo, kai kurie projektai, pavyzdžiui, antrinių žaliavų paruošimo perdirbti įrangos diegimas ar 
modernizavimas arba panašūs, gali generuoti pelną ar sutaupymus, todėl juos būtų galima remti 
finansinėmis priemonėmis.  
 
Kitas veiklas (ar to paties projekto dalis), pavyzdžiui, tikslines visuomenės informavimo apie atliekų 
rūšiavimą priemones, būtų galima subsidijuoti, t. y. derinti finansų inžinerijos priemones ir subsidijas. 
Skirtingų paramos teikimo formų (subsidijų, lengvatinių paskolų, garantijų) derinimas neprieštarauja 
Bendrajam reglamentui, kuriame nurodoma, jog tais atvejais, kai iš tam tikrų investicijos dalių 
negaunama tiesioginės finansinės grąžos, galėtų būti pagrįsta finansines priemones derinti su parama 
subsidijomis tokiu mastu, kiek leidžiama pagal taikomas valstybės pagalbos taisykles, siekiant, kad 
projektai būtų ekonominiu požiūriu tvarūs. Skirtingų paramos teikimo formų derinimą galima laikyti 
gerąja praktika, nes toks derinimas sukuria sinergijos efektus ir sudaro sąlygas efektyviau panaudoti 
paramos lėšas. Tačiau atkreipiame dėmesį, jog būtina finansinių priemonių taikymo sėkmės sąlyga – 
subsidijų ir finansinių priemonių netaikymas tai pačiai veiklai ir (ar) tiems patiems pareiškėjams. 
Planuojant paramos schemas būtina aiškiai atskirti, kurie projektai/ pareiškėjai gali pretenduoti į 

                                                 
209 VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir advokatų kontora „Tark 
Grunte Sutkiene“, Lietuvos teisinės ir finansinės sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų finansinės inžinerijos priemonių, 
finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, steigimui ir įgyvendinimui vertinimas. Galutinė vertinimo ataskaita, 2010. p. 41. 
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subsidijas, o kurie – pasinaudoti finansinėmis priemonėmis. Priešingu atveju didėja rizika, kad finansų 
inžinerijos priemonėmis nebus naudojamasi.  
 
Vertinimo metu buvo aiškinamasi, kad privatūs ūkio subjektai būtų linkę naudotis finansų inžinerijos 
priemonėmis pagal Aplinkos ministerijos planuojamą priemonę „Atliekų paruošimo perdirbti, 
pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų sukūrimas ir modernizavimas“. Finansų inžinerijos priemonių 
taikymas nebūtų paklausus, kadangi tokiu atveju parama nebūtų reikšminga. Kaip jau buvo minėta, 
privatūs ūkio subjektai ES parama naudotųsi tik esant dideliam jos intensyvumui, nes dėl nedidelės 
Lietuvos rinkos, santykinai mažų atliekų kiekių privatūs ūkio subjektai nėra suinteresuoti investuoti 
nuosavas lėšas į brangiai kainuojančias, modernias atliekų paruošimo perdirbti technologijas. Be to, 
galimybė gauti nacionalinių programų (GPAT, LAAIF subsidijas) atitinkamų technologijų įsigijimui 
mažintų ES lėšomis finansuojamų finansinių instrumentų patrauklumą.  
 
Finansinės priemonės turėtų būti naudojamos konkretiems rinkos poreikiams tenkinti ekonomiškai 
efektyviu būdu, laikantis programų tikslų, t. y. kiekvieno finansinio instrumento kūrimas turėtų būti 
pagrįstas poreikiu. Apsisprendus AM administruojamas priemones ar jų dalį finansuoti finansų 
inžinerijos priemonėmis, Veiksmų programos projekte, teikiamame Europos Komisijai tvirtinti, būtina 
numatyti tokią galimybę. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad kiekvienam planuojamam finansiniam 
instrumentui turi būti atliktas ex ante vertinimas, kaip numatyta Reglamente Nr. 1303/2013210.  
 
Sprendimas paramos priemones finansuoti naudojant finansines priemones turėtų būti priimamas 
remiantis ex ante vertinimu, kurį atlikus nustatytas rinkos nepakankamumas arba nepakankamai 
optimali investavimo aplinka ir apskaičiuotas reikalingas viešųjų investicijų dydis ir apimtis. 
Reikalaujamas privalomas ex ante vertinimas turėtų sumažinti ir persidengimo su kitais finansiniais 
instrumentais riziką. 

  

                                                 
210 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1303/2013 kuriuo nustatomos Europos 
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir 
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006. 
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8.4 VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS TAIKYMO 
GALIMYBĖS ATLIEKŲ SEKTORIUJE 

8.4.1 VPSP esmė ir taikymo sritys  

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (angl. Public Private Partnership (PPP arba 3P); toliau – 
VPSP) sąvokos atsiradimas istoriškai siejamas su JAV 1950 m. vykdytomis jungtinėmis viešojo ir 
privataus sektorių finansuotomis švietimo programomis, ir vėliau, jau 1960 m. pradėtomis steigti 
bendromis viešojo ir privataus sektorių įmonėmis miestų infrastruktūrai atnaujinti211. Mokslinėje 
literatūroje VPSP terminas pirmą kartą pavartotas tik 1990 m., iki šiol vartojamas plataus diapazono 
viešojo ir privataus sektorių darbiniams santykiams nusakyti: nuo neformalaus dialogo iki sudėtingų 
aptarnavimo sandorių, kurie sudaromi projektuoti, finansuoti, statyti, eksploatuoti viešosios 
infrastruktūros objektus212. Plačiąja prasme VPSP - tai viešojo ir privataus sektorių 
bendradarbiavimas, įgyvendinant infrastruktūros projektus viešosioms paslaugoms teikti. 
 
Lietuvos teisinėje sistemoje VPSP sąvoka įtvirtinta 2010 m. LR Seimo priimto LR investicijų įstatymo 2 
straipsnio 15 dalyje. Čia VPSP sąvoka apibrėžta taip: tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir 
privataus subjekto teisės aktais nustatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba savivaldybės 
institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas 
investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas teisės aktais nustatytą atlyginimą.  
 
Pagal bendradarbiavimo pobūdį VPSP skirstoma į sutartinę, kai bendradarbiavimas vykdomas 
sutarčių pagrindu, ir institucinę partnerystę, kai bendradarbiavimas vykdomas steigiant bendro 
(privataus ir viešojo) kapitalo įmonę.  
 
Pagal pasidalijimą rizikomis ir ekonominius VPSP sandorių požymius, VPSP sandoriai skirstomi į 
koncesiją (didžioji rizikų dalis perduodama privačiam partneriui, jo atlyginimą gali sudaryti teisės 
vykdyti ūkinę-komercinę veiklą suteikimas su arba be valdžios subjekto mokamo atlyginimo) ir 
valdžios ir privataus subjektų partnerystę (santrumpa – VŽPP, viešasis subjektas yra pagrindinis ir 
dažnai vienintelis mokėtojas privačiam partneriui už jam perduotas teikti viešąsias paslaugas). VŽPP ir 
koncesijas Lietuvoje reglamentuoja skirtingi teisės aktai: VŽPP – LR investicijų įstatymas, LR viešųjų 
pirkimų įstatymas ir VPSP taisyklės, o koncesijas - LR koncesijų įstatymas ir VPSP taisyklės, kuriose 
nustatyta, kaip ir kokiomis sąlygomis gali būti sudaromi VPSP sandoriai, kokie šių sandorių sudarymo 
ir privataus partnerio atrankos etapai. 
 
Pasaulyje VPSP projektai dažniausiai įgyvendinami šiuose sektoriuose: 
 

 energijos gamyba ir teikimas; 
 vandens teikimas ir nuotekų surinkimas; 
 atliekų tvarkymas; 
 sveikatos apsauga (ligoninės); 
 švietimas ir mokslas (mokslo įstaigų infrastruktūra); 
 sportas (stadionai, baseinai); 
 susisiekimas (oro eismo kontrolė, geležinkeliai, keliai); 
 informacinės technologijos; 
 visuomenės sauga (kalėjimai, policijos nuovados); 
 būstas (socialinis būstas, bendrabučiai). 

 
LR finansų ministerija, apibendrinant užsienio tendencijas ir praktiką bei atsižvelgiant į mūsų teisinės 
sistemos ypatumus, išskyrė šiuos bruožus, taikytinus VPSP projektuose213: 

                                                 
211 http://www.ppplietuva.lt/images/files/I_VPSP_vadovas_20130416.pdf. 
212 Jasiukevičius Linas. Kapitalo struktūros formavimas viešojo ir privataus sektorių partnerystėje. KTU, 2012. 
213http://www.ppplietuva.lt/partneryste/apie/partneryste-lietuvoje/puslapis-3.html (prisijungta 2012-06-01). 

http://www.ppplietuva.lt/images/files/I_VPSP_vadovas_20130416.pdf
http://www.ppplietuva.lt/partneryste/apie/partneryste-lietuvoje/puslapis-3.html


 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

180 

 
 ilgalaikis partnerystės sutartimi pagrįstas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas 

(sutarčių trukmė nuo 3 iki 25 metų); 
 partnerystės sutartimi su vienu privačiu subjektu įgyvendinama ne vienos rūšies veikla, o 

veiklų kompleksas (pvz., infrastruktūros objektų projektavimas, statyba, rekonstrukcija, 
remontas, priežiūros paslaugų teikimas); 

 partnerystės projektų pagalba privalo būti sukuriama viešųjų paslaugų pridėtinė vertė (angl. 
value for money); 

 projekto rizika paskirstoma tarp partnerių vadovaujantis principu, kad rizika perduodama tai 
šaliai, kuri gali geriausiai atitinkamą riziką valdyti; 

 viešojo sektoriaus mokėjimai privačiam partneriui pradedami vykdyti tik po to, kai galutinai 
sukuriamas numatytai veiklai vykdyti reikiamas turtas ir pradedamos teikti paslaugos;  

 išsaugoma viešojo sektoriaus nuosavybės teisė į privačiam subjektui perduotą valdyti ir 
naudoti turtą, kuris reikalingas tai veiklai vykdyti. 

 
VPSP taikymas atliekų sektoriuje Lietuvoje apibūdintas 4 priede (5 dalis).  

8.4.2 VPSP taikymą skatinančios ir ribojančios aplinkybės 

Lietuvai, kaip ir kitoms naujosioms ES šalims narėms, ypač aktualu skatinti ir plėtoti VPSP viešosios 
infrastruktūros vystymui dėl šių priežasčių: 
 

1) Viešosios infrastruktūros modernizavimo/atnaujinimo poreikiai. Didžiausios investicijų į 
viešąją infrastruktūrą apimtys Lietuvoje pasiektos naudojant ESI lėšas per 2 ESI lėšų 
programavimo laikotarpius, tačiau viešosios infrastruktūros modernizavimo/atnaujinimo 
poreikiai kelis kartus viršija jau atliktų investicijų apimtis. Galimybė naudotis privačiu kapitalu 
investicijoms į viešąją infrastruktūrą yra viena iš galimybių greičiau ir didesnėmis apimtimis 
modernizuoti/atnaujinti viešąją infrastruktūrą.  

2) Augantis kokybiškų viešųjų paslaugų poreikis. Laisvas asmenų judėjimas Lietuvoje sąlygojo ne 
tik teigiamus, bet ir neigiamus padarinius: ženkliai išaugusi emigracija. Viena iš priežasčių, 
skatinanti lietuvius emigruoti – nekokybiškos ir/ar mažai prieinamos viešosios paslaugos, 
užtikrinančios gyvenimo kokybę ir gerovę (pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo paslaugos, 
kokybiškas viešasis transportas ir pan.). Siekiant užtikrinti gyvenimo kokybę ir gerovę, 
Lietuvoje būtina gerinti viešųjų paslaugų kokybę, o tuo tikslu pasitelkiant privataus verslo 
žinias, patirtį ir gebėjimus, rezultatai gali būti pasiekti didesne apimtimi ir/ar greičiau.  

3) Sparti technologinė pažanga. Lisabonos strategija pabrėžia aukštųjų technologijų plėtros, 
artimesnių pramonės ir mokslinių tyrimų ryšių svarbą ir būtinybę. VPSP yra patrauklus būdas 
užtikrinti technologiškai pažangiausius sprendimus teikti viešąsias paslaugas, kadangi šiame 
sandoryje privatus partneris renkasi technologinį sprendimą atsižvelgdamas į tai, kad šis 
sprendimas būtų patrauklus ilgalaikėje (Lietuvoje – iki 25 metų) perspektyvoje, užtikrindamas 
priimtino dydžio eksploatacines sąnaudas.  

4) Nustatyti terminai įgyvendinti direktyvų nuostatas. VPSP teorijoje pripažįstama, kad VPSP yra 
tinkama tuomet, kai yra skuba dėl nustatytų griežtų terminų įgyvendinti viešuosius investicijų 
projektus. Lietuvos, įstojusios į ES, prisiimti įsipareigojimai, tarp jų ir aplinkosauginiai, turi 
būti realizuoti iki direktyvose nustatytų datų, todėl VPSP kaip viešųjų investicijų projektų 
įgyvendinimo būdas šiuo atveju yra itin patrauklus.  

5) Europos Komisija pripažįsta, jog vienas tinkamiausių modelių įgyvendinti didelės apimties 
rizikingus viešuosius investicijų projektus yra VPSP. Teisinės paskatos viešajam ir privačiam 
sektoriui kooperuotis kartu naudojant ir ESI lėšas įtvirtintos Reglamento 1303/2013 
nuostatose. 

6) Lietuvos pastangos įsivesti eurą. Lietuvai atitikti Mastrichto kriterijus reiškia finansinę 
drausmę apribojant viešąjį skolinimąsi. VPSP yra tinkamas būdas tęsti investavimą į viešąją 
infrastruktūrą net ir esant skolinimosi apribojimams, kadangi VPSP sandoriai, kuriuose 
didžioji dalis rizikos yra perduoda privačiam partneriui, nedidina šalies fiskalinio deficito.  
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Natūralus veiksnys, skatinantis nagrinėti VPSP naudojimo galimybes – padidėjęs valstybės valdžios 
dėmesys VPSP. Po 2008 m. atlikto valstybinio audito214 pateiktų išvadų buvo padarytas ženklus darbas 
siekiant užtikrinti VPSP plėtrą. 2010 m. kovą pasirodė viešojo ir privataus sektorių partnerystės 
strategija, buvo tobulinama įstatyminė bazė, papildytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, kuriame buvo apibrėžta ir įteisinta institucinė 
partnerystė, buvo kuriamos darbo grupės, skiriamos lėšos partnerystės plėtrai, paskirtas už metodinės 
ir konsultacinės pagalbos teikimą atsakinga viešoji institucija.  
 
Viešųjų investicijų projektų įgyvendinimas viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu turi ir 
savo trūkumų: 
 
1) VPSP projektai dėl savo kompleksiškumo gali pareikalauti papildomų laiko ir finansinių sąnaudų. 

Dėl ilgos sandorio trukmės, VPSP projektus būtina detaliai suplanuoti, kas gali pareikalauti ilgesnio 
pasirengimo nei įprasto viešojo pirkimo atveju. VPSP projektų sudarymui gali iškilti poreikis 
pasitelkti specifines kompetencijas turinčius ekspertus, kurių pasiūla Lietuvos rinkoje nėra didelė. 
Be išvardytų priežasčių, laiką, reikalingą sudaryti VPSP sandorį, nulemia privataus partnerio 
atrankos etapo trukmė, kurią įtakoja privačios rinkos branda. Jei vykdant privataus partnerio 
atranką visi potencialūs dalyviai yra tarptautinės bendrovės, atrankos procedūros VPSP sandoriui 
sudaryti bus ilgesnės nei tuo atveju, jei potencialių dalyvių yra ir vietinėje rinkoje. Visgi, tokia 
situacija galima ir vykdant tradicinius viešuosius pirkimus, kai perkamų prekių, darbų ar paslaugų 
tiekėjai yra užsienyje veikiantys juridiniai subjektai.  

2) Pasitaiko, jog VPSP sutartys būna nelanksčios ilgalaikiuose projektuose ir dėl to nesugebama 
prisitaikyti prie kintančių aplinkybių ir naujovių (OECD, 2008). 

3) Yra rizika, jog gali būti neadekvačiai pasidalijama rizikomis, nepakankamai kontroliuojamas 
sutarčių įgyvendinimas ir t.t (LR Valstybės kontrolės ataskaita, 2008).  

4) Finansinių instrumentų taikymo Lietuvoje problemos: 
a) Finansavimo garantijų rinkos nebuvimas. Paskolų teikimui susiduriama su garantijų, kurios 

reikalingos įgyvendinant projektus, trūkumu. Tai iš dalies lemia savivaldybių finansinė padėtis 
dėl viršytų skolinimosi limitų bei RATC veiklos vertinimas finansuotojų akimis. 

b) Rinkos nebuvimas. Rinkoje dominuoja energijos tiekimo projektai, o energijos efektyvumo 
didinimo projektai (pvz., atliekos į energiją) finansuojami rečiau. Todėl komerciniai bankai 
energijos iš atliekų projektus dėl jų mažo skaičiaus ir tradicijų nebuvimo linkę vertinti kaip 
rizikingus projektus. Kiti atliekų tvarkymo projektai irgi yra dažnai sunkokai suprantami 
bankams. 

c) Paskatos investuotojams. Investuotojui svarbu tiesiogiai dalyvauti kontroliuojant veiklą, iš 
kurios tikimasi užsitikrinti investuoto kapitalo grąžą. Ne visada viešojo sektoriaus subjektai 
atsiriboja nuo kišimosi į privataus subjekto veiklą. 

5) Svarbios priežastys, stabdančios darnią ir efektyvią VPSP plėtrą Lietuvoje yra nepilnai sutvarkyta 
teisinė bazė (įskaitant žalingą viešųjų pirkimų praktiką, skundus ir pan., kas tiesiogiai demotyvuoja 
privatų sektorių, taip eliminuojant stipriausius rinkos žaidėjus), ypač tiksliai neapibrėžtas rizikos 
identifikavimas ir jos pasidalijimas, konkurso dalyvių pasyvumas, VPSP formos pasirinkimo 
neįvertinimas, objektyvios informacijos sklaidos apie VPSP trūkumas (įskaitant silpną palaikymą 
visuomenėje, kas tampa trukdžiu įgyti ilgalaikį politinį palaikymą) bei vienos centralizuotos 
institucijos, koordinuojančios VPSP veiklą nebuvimas (išlieka žalinga ir procesą stagnuojanti 
„institucinė konkurencija“ tarp Ūkio, Finansų ministerijų, savivaldybių ir kitų subjektų). 

 
VPSP panaudojimo atliekų tvarkymo sektoriuje Lietuvoje projektų pavyzdžiai ir projektų 
įgyvendinimo problemos apibūdintos 4 priede (5 dalis). 
 
VPSP projektų taikymo sėkmė iš esmės priklauso nuo šalių sugebėjimo kiekvieno konkretaus 
investicijų projekto atveju tinkamai įvertinti VPSP modelio taikymo tinkamumą, nustatyti optimalią 
VPSP apimtį, modelį bei efektyviai įvykdyti privataus partnerio atranką. Viešojo sektoriaus subjektas, 

                                                 
214 Valstybinio audito ataskaita „Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas“. 2008 m. sausio 15 d. Nr.VA-P-30-5-1. 
Prieiga internetu https://vkontrole.lt/failas.aspx?id=1299. 

https://vkontrole.lt/failas.aspx?id=1299
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prieš priimdamas sprendimą dėl partnerystės taikymo tikslingumo, privalo atidžiai įvertinti bei 
ekonominiais skaičiavimais pagrįsti numatomą bendradarbiavimo su privačiu verslu naudą, 
efektyvumą ir galimas grėsmes ir būti pasiruošęs valdyti sudarytą VPSP sutartį. 

8.4.3 VPSP taikymo galimybės atliekų sektoriuje 2014-2020 m. ESI lėšų 
naudojimo perspektyvoje  

ES direktyvų tikslai dėl sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalies sumažinimo Lietuvoje 
perkelti į 5 prioriteto 5.2.1 uždavinio rezultato ir produkto rodiklius: 
 

 Įsipareigota užtikrinti, kad 2023 metais sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis 
sumažėtų iki 35 proc.  

 Komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus, plastiko, metalo, stiklo paruošta pakartotinai 
naudoti ar perdirbti 2023 metais sudarytų 50 proc.  

 
2013 metų sausio mėnesį Europos Aplinkos agentūros atliktame tyrime215, kuriuo siekiama įvertinti 
Lietuvos situaciją siekiant ES direktyvose nustatytų tikslų komunalinių atliekų sektoriui, buvo 
padaryta išvada, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei reikės „netradicinių pastangų“ iki 2020 metų 
sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų apimtis, kadangi tai pareikalaus kasmet po 
4,5% didinti perdirbamų komunalinių atliekų apimtis ir išlaikyti šią tendenciją visą laikotarpį iki 
2020 m. Tyrimo ekspertų vertinimu, tokie tikslai reikalaus „neįprastų iniciatyvų“, ir bus įgyvendinti tik 
tuo atveju, jeigu komunalinių atliekų perdirbimui skirta infrastruktūra bus sukurta itin greitai, 
užtikrintas jos ekonominis atsiperkamumas, aktyviai vykdomos visuomenės informavimo priemonės. 
VPSP projektai galėtų tapti vienu iš efektyvių būdų, įgyvendinant projektus, užtikrinančius užsibrėžtų 
uždavinių įgyvendinimą.  
 
Investicijų projektus atliekų sektoriuje įgyvendinti VPSP būdu skatina šios aplinkybės: 
 
1) Inovatyvūs ir technologiškai sudėtingi sprendiniai atliekų tvarkymo infrastruktūrai kurti. Atliekų 

srityje įgyvendinami investicijų projektai Lietuvos mastu yra inovatyvūs, reikalaujantys specifinių 
technologinių žinių ir patirties. Todėl privataus sektoriaus dalyvavimas tik infrastruktūros kūrimo 
metu negali užtikrinti rangovo atsakomybės už sukurtos infrastruktūros efektyvų eksploatavimą 
veiklos sąnaudų prasme. Taip pat rangovo dalyvavimas tik kuriant infrastruktūrą neužtikrina 
sukurtosios infrastruktūros atitikimo funkciniams parametrams, pavyzdžiui, 1 KJ atliekų 
perdirbimo į energiją rezultato. VPSP modelis, kurio esmė – išlaikyti technologinį sprendimą 
pasiūliusį rangovą iki ekonomiškai pagrįstos infrastruktūros gyvavimo ciklo pabaigos perduodant 
jam atsakomybę už infrastruktūros funkcines charakteristikas, atliekų sektoriuje garantuoja 
viešajam sektoriui mažiausią investicinę riziką. 

2) Būtinybė prisidėti prie projektų įgyvendinimo nuosavomis lėšomis. Kadangi atliekų sektoriaus 
investicijų projektai yra priskiriami pajamas generuojantiems projektams, ESI lėšų dalis 
neužtikrina 100 proc. investicijoms reikalingų lėšų. Atsižvelgiant į Lietuvos siekį įsivesti eurą, bet 
koks viešojo sektoriaus skolinimasis, net ir prisidėjimui prie ESI lėšomis įgyvendinamų projektų, 
turės neigiamą poveikį Lietuvos atitikimui Mastrichto kriterijams, o privataus partnerio 
dalyvavimas padėtų šią problemą išspręsti.  

3) Pasidalijimas rizikomis. Investicijos atliekų tvarkymo srityje pasižymi didelėmis rizikomis, o VPSP 
gali būti pasirenkama ir siekiant sumažinti investicijų projekto įgyvendinimo rizikas. Dalies rizikų 
perdavimas privačiam partneriui padidina tikimybę, jog investuojant bus pasiekti suplanuoti 
investiciniai rezultatai.  

4) Nenukeliami terminai dėl Direktyvų tikslų įgyvendinimo. Lietuvoje jau yra precedentas, kai 
valstybė esant nenukeliamiems terminams pasirinko VPSP būdą didelės vertės investicijų 
projektams įgyvendinti – tai daugiafunkcių arenų statyba EUROBASKET‘2011 čempionatui. 

                                                 
215 http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/lithuania-municipal-waste-
management/view.  

http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/lithuania-municipal-waste-management/view
http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste/lithuania-municipal-waste-management/view


 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

183 

Sėkmingi ir savalaikiai pasiekti investicijų projektų rezultatai skatina ir Direktyvose nustatytiems 
terminams pasiekti naudoti VPSP būdą.  

5) EK iniciatyvos ir pastangos naudoti ESI lėšas VPSP projektams įgyvendinti. Pagrindiniame ESI lėšų 
naudojimo reglamente Nr. 1303/2013 EK pripažino, kad VPSP „gali būti veiksmingos veiksmų 
įgyvendinimo priemonės, užtikrinančios viešosios politikos tikslų įgyvendinimą sutelkiant įvairių 
formų viešąsias ir privačiąsias lėšas. Kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos naudotis ESI fondais 
veiksmams, įgyvendinamiems pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių sistemą, remti, 
šiame reglamente turėtų būti atsižvelgiama į tam tikrus viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystėms būdingus ypatumus adaptuojant kai kurias ESI fondus reglamentuojančias 
bendrąsias nuostatas216“. Reglamente VPSP skirtas atskiras skyrius, taip pat pateiktas VPSP 
apibrėžimas ESI kontekste leidžia teigti, jog VPSP suprantamas ir skatinamas kaip viešąjį 
investavimą efektyvinantis būdas217. Pagrindinės reglamento Nr. 1303/2013 nuostatos dėl ESI 
panaudojimo galimybių VPSP projektuose, kartu su praktiniais komentarais, pateikiamos 4 priede 
(3 dalis). Apibendrinant Reglamento Nr. 1303/2013 nuostatas akivaizdu, kad VPSP yra skatinama 
2014-2020 metų ESI programavimo cikle: 
a) ESI lėšų naudojimui VPSP sandoriuose Reglamente Nr. 1303/2013 skirtas atskiras 64 

straipsnis. Tai iš esmės demonstruoja Europos Parlamento ir Tarybos siekius skatinti ESI lėšų 
naudojimą VPSP projektams įgyvendinti. 

b) Reglamentu pašalintos kliūtys efektyviam ESI lėšų naudojimui VPSP sandoriuose: 
i) sudaryta galimybė ESI lėšas skirti ne tik tiems VPSP sandoriams, kurie yra sudaryti, bet ir 

planuojamiems VPSP sandoriams. Šios nuostatos didina VPSP sandorių patrauklumą tiek 
investuotojams, tiek finansuotojams ir kartu leidžia sumažinti VPSP sandorių kainą; 

ii) sudaryta galimybė ESI lėšas skirti tiek viešajam, tiek privačiam partneriui, veikiančiam 
pagal VPSP sutartį;  

iii) ESI lėšoms, kurios mokamos pagal VPSP sandorį, netaikomas apribojimas dėl išlaidų 
tinkamumo laikotarpio nuo 2014 metų sausio 1 dienos iki 2023 metų gruodžio 31 dienos 
kaip kitiems veiksmams, finansuojamiems ESI lėšomis. Ši nuostata leidžia užtikrinti ESI 
lėšas ne tik investavimo laikotarpiu (ESI lėšų tinkamumo n+3 taisyklė), bet per visą VPSP 
sutarčių įgyvendinimo trukmę (Lietuvoje maksimali VPSP sutarties trukmė – 25 metai); 

iv) EK pagal 149 straipsnį suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
nustatytos galimybės grynųjų pajamų skaičiavimui nustatyti fiksuotas normas ir/arba 
finansavimo dydžio nustatymo metodą pajamas generuojantiems projektą, , atsižvelgiant į 
sektorių, subsektorių ar veiksmo pobūdį. 

6) Kitų ES šalių narių patirtis įgyvendinant ir/ar planuojant įgyvendinti investicijų projektus atliekų 
srityje naudojant VPSP būdą. ES sudarytų VPSP sandorių skaičius, VPSP projektų įgyvendinimo 
patirtis pristatyta 4 priede (1 dalis). Europos VPSP kompetencijų centro EPEC vertinimu, iki naujo 
ESI laikotarpio ES buvo užfiksuota per 50 VPSP projektų, kuriems buvo naudotos ESI lėšos218.  

 
Rekomendacijos dėl VPSP taikymo atliekų sektoriaus projektams 2014-2020 m.: 
 
1) Priemonėje “Atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų sukūrimas ir 

modernizavimas”, kurioje pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys, VPSP schemos taikymas yra 
nereikalingas ir netinkamas. 

2) VPSP finansavimo schemos gali būti taikomos priemonėms, kuriose pareiškėjai numatyti viešo 
sektoriaus subjektai, o partneriai gali būti privatūs ūkio subjektai: 
a) Priemonėje “Atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena, planavimas” pareiškėjai yra vieši 

ūkio subjektai, todėl atskirais atvejais galima taikyti VPSP schemas: 
i) Veiklą “Atliekų apskaitos informacinės sistemos modernizavimas” galima įgyvendinti VPSP 

būdu, jeigu privačiam subjektui būtų įmanoma perduoti ne tik informacinės sistemos 
sukūrimą, bet ir informacijos apie atliekų srautus ilgalaikį valdymą; 

                                                 
216 Preambulės 59 punktas. 
217 2 straipsnio „Apibrėžtys“ 24 punktas. 
218 EPEC. EU Funds in PPPs. Project Stocktake and Case Studies. May, 2012. 
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ii) Radioaktyvių atliekų saugyklos Maišiagaloje likvidavimo projekte naudoti VPSP schemą 
yra prasminga tuo atveju, jeigu likvidavus saugyklą yra reikalingas jos tolesnis 
monitoringas; 

iii) Studijų rengimas nėra VPSP objektas. 
iv) Laboratorinės įrangos įsigijimas nėra VPSP objektas, nebent įrangos vertė yra didelė ir ji 

galėtų būti perduodama privačiam ūkio subjektui ilgam laikotarpiui, kartu su prievole ilgą 
laiką atlikti laboratorinius tyrimus atliekų tvarkymo srityje. 

b) Visais išvardintais atvejais, kai galimas VPSP projektų įgyvendinimo būdas, projektai turi būti 
pakankamai dideli (minimali projekto, kuriam tinkamas VPSP įgyvendinimo būdas vertė – 20 
mln. Lt) ir ilgalaikiai (t. y. privatus partneris ne tik, sukuria turtą, bet ir jį eksploatuoja 
mažiausiai 10 metų). 

c) Priemonėje “Komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra” 
VPSP taikymas galimas. Savivaldybės, kurios numatytos kaip pareiškėjai, galėtų VPSP būdu 
perduoti projektų įgyvendinimą privatiems subjektams, išsaugodamos nuosavybės teisę į 
įsigyjamą turtą (pvz., konteinerinės aikštelės ir pan.). Projektai privalo būti pakankamai dideli 
ir ilgalaikiai. Siekiant VPSP panaudojimo tikslingumo kai kurias šios priemonės veiklas būtų 
tikslinga įgyvendinti savivaldybėms kooperuojantis ir taip padidinant projektų apimtis. 

3) Atliekų sektorius yra pajamas generuojantis sektorius, todėl analizuojant, kaip ESI kontekste galėtų 
būti naudojama VPSP schema, pirmiausiai lygintinos 2 pagrindinės alternatyvos: 
a) Alternatyva Nr. 1: Pirma - VPSP sandoris, antra – ESI lėšų skyrimas. Šios alternatyvos esminis 

privalumas – tikslesnis finansavimo trūkumo dalies apskaičiavimas remiantis galutiniu 
privataus partnerio pasiūlymu. Kitaip sakant, šiuo atveju įvykdžius privataus partnerio atranką 
rinkoje sužinoma tikslesnė investicijų bei planuojamų grynųjų pajamų suma, kurių dydžiai 
būtini ESI lėšų proporcijai apskaičiuoti. 

b) Alternatyva Nr. 2: Pirma – ESI lėšų skyrimas, antra – VPSP sandoris. Šios alternatyvos 
įgyvendinamas pradedamas remiantis viešojo subjekto išankstiniu vertinimu apie investicijų 
bei grynųjų pajamų vertes, šiuo pagrindu apskaičiuojama ESI lėšų suma, užsitikrinamas šių 
lėšų skyrimas ir tuomet, turint tikrumą dėl ESI lėšų dalies renkamas privatus partneris, kuris 
užtikrintų trūkstamą lėšų projektui įgyvendinti dalį.  

c) Atliekų projektų įgyvendinime galimos abi įvardintos schemos. 
4) VPSP schemas tikslinga taikyti numatytų deginimo gamyklų statybos projektuose. Projektams šioje 

srityje ypač tinkama VPSP schema, yra visa eilė ES šalyse sėkmingai įgyvendintų projektų (žr. 4 
priedą, 1 dalis). Naujausias VPSP projektas šiame sektoriuje yra Poznanės (Lenkija) savivaldybės 
projektas, kuris svarbus tuo, kad projekte ne tik panaudotas VPSP modelis, bet ir suplanuotos ESI 
lėšos, todėl šio projekto istorija yra plačiai pristatoma kaip gerosios praktikos pavyzdys Europos 
VPSP kompetencijų centro EPEC renginiuose, taip pat VPSP ekspertų konferencijose (projekto 
pristatymas pateikiamas 4 priede, 2 dalis). Šio projekto patirtis pateikiama plačiau, kad ja būtų 
galima pasinaudoti Lietuvoje artimiausioje ateityje planuojant įgyvendinti atliekų deginimo, 
išgaunant energiją, projektus.  

5) Tikslinga su VPSP projektų privalumais ir teikiama nauda supažindinti visų savivaldybių atstovus 
– rengti seminarus, supažindinti su sritimis, kuriose įmanoma tokio pobūdžio projektus 
įgyvendinti, aktyviau pateikti gerosios praktikos pavyzdžius ir motyvuoti savivaldybių atstovus 
domėtis šia sritimi, kaip papildoma galimybe finansuoti viešosios infrastruktūros finansavimo 
projektus, taip pat teikti metodinę pagalbą, kuri palengvintų VPSP projektų galimybių studijų ir 
kitų svarbių dokumentų bei pačių sutarčių kokybišką parengimą (suteikti praktinio pobūdžio 
projektų rengimo ir įgyvendinimo pagalbą). 
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VERTINIMO IŠVADOS 

Šioje ataskaitos dalyje pateikiami atsakymai į techninėje specifikacijoje nurodytus ir papildomus 
vertinimo klausimus. Atliekant vertinimą buvo siekiama nustatyti 2007-2013 metų laikotarpiu atliekų 
sektoriui skirtos ES struktūrinės paramos panaudojimo efektyvumą, rezultatyvumą ir poveikį, 
įvertinti, kaip ES ir kitų šaltinių lėšomis finansuoti projektai prisidėjo prie atliekų sektoriaus plėtros ir 
atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimo ir parengti pasiūlymus dėl atliekų sektoriaus finansavimo ES 
struktūrinių fondų lėšomis 2014-2020 metų laikotarpiu.  
 
Pagrindinis vertinimo iššūkis ir apribojimas buvo išsamių, patikimų, palyginamų ir pakankamai 
aktualių duomenų apie vertinimo objektą trūkumas. Vertinimui aktualūs ne tik valstybinės atliekų 
apskaitos duomenys, bet ir duomenys apie atliekų tvarkymo infrastruktūrą, jos pajėgumus, būklę, 
finansavimo šaltinius, pakankamumą ir pan. Vertinimo metu paskutiniai prieinami valstybinės atliekų 
apskaitos duomenys buvo už 2011 m., tačiau prieinami duomenys yra labai riboti (pavyzdžiui, nėra 
duomenų apie atliekų tvarkymo būklę atskirose savivaldybėse ar regionuose). Aplinkos apsaugos 
agentūros apibendrinti duomenys apie komunalinių atliekų tvarkymą Lietuvos savivaldybėse yra 
naujesni, tačiau nepakankamai išsamūs (pavyzdžiui, nėra 2013 m. duomenų apie komunalinių atliekų 
tvarkymą Vilniaus miesto savivaldybėje, kur, tikėtina, susidaro didžiausias atliekų kiekis, ir kai kuriose 
kitose savivaldybėse), ne visuomet palyginami ir neaišku, ar patikimi. Skirtingi ir dažnai siauri 
duomenų apie atliekų tvarkymą rinkimo tikslai, taip pat riboja surinktų duomenų išsamumą ir 
palyginamumą. Duomenys apie atliekų tvarkymo infrastruktūrą taip pat nėra sistemingai kaupiami. 
Pavyzdžiui, APVA renka informaciją apie ES lėšomis sukurtą atliekų tvarkymo infrastruktūrą, tačiau 
nacionaliniu lygiu susistemintos informacijos apie visus atliekų tvarkymo infrastruktūros objektus 
(antrinių žaliavų konteinerius ir aikšteles, jų būklę ir finansavimo šaltinius) nėra, o skirtinguose 
šaltiniuose pateikiami duomenys yra sunkiai tarpusavyje palyginami.  
 

2017-2013 METŲ ES PARAMA ATLIEKŲ SEKTORIUI 
 
ATLIEKŲ SEKTORIUI SKIRTOS ES PARAMOS TINKAMUMAS 
 

1.1. Kaip ir kiek iš įvairių ES fondų ir kitų lėšų buvo finansuojamas atliekų sektorius nuo 2001 
metų? Ar 2007-2013 m. Aplinkos ministerijos administruojama priemonė „Atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimas“ yra tinkama ir suderinta su kitomis intervencijomis?  

 
Atliekų sektoriaus finansavimas nuo 2001 metų 
 
Išanalizavus įvairius finansavimo šaltinius, iš kurių nuo 2001 m. galėjo būti finansuojamas atliekų 
sektorius, nustatyta, kad investiciniams („kietiesiems“) atliekų sektoriaus projektams buvo skirta  
daugiau kaip 1534 mln. litų219. “Minkštiesiems” atliekų sektoriaus projektams (visuomenės švietimui ir 
informavimui apie atliekų tvarkymą, mokymų ir bendradarbiavimo skatinimo projektams) skirta ne 
mažiau kaip 3,4 mln. litų.220 Didžiąją dalį (68,8 proc.) atliekų sektoriui skirto finansavimo sudaro ES 
lėšos (ISPA, Sanglaudos fondo ir ERPF lėšos), nacionalinio biudžeto lėšos sudaro apie 1/5, o privačios 
lėšos – apie 1/10 viso atliekų sektoriui skirto finansavimo. 
 
ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis per du programavimo laikotarpius iš viso finansuota 40 investicinių 
atliekų sektoriaus projektų: 38 projektai buvo skirti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo 
infrastruktūros sukūrimo ir plėtros projektams, 2 projektai – pavojingų atliekų tvarkymui ir 
atitinkamos infrastruktūros kūrimui. Bendra šių projektų vertė – 1397,5 mln. litų. ISPA ir Sanglaudos 
fondo parama sudaro beveik 73 proc. projektams skirtų lėšų (1014 mln. litų), iš valstybės biudžeto 

                                                 
219 Į šią sumą neįtrauktos privačių ūkio subjektų lėšos, skirtos GPAT ir LAAIF programos projektams bendrai finansuoti, taip 
pat GPAT lėšos centralizuotam savivaldybėms skirtų konteinerių pirkimui. 
220 Sanglaudos fondo parama pagal 2007-2013 metų SSVP „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių 
įgyvendinimas“, EEE ir Norvegijos finansinių instrumentų parama.  
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skirta 270 mln. litų, dar 113,5 mln. litų yra ISPA ir Sanglaudos fondo projektų vykdytojų įnašas, kuris 
buvo finansuojamas iš įvairių šaltinių, tokių kaip projektų vykdytojų nuosavos lėšos, savivaldybių 
biudžetų lėšos, paskolos). Iš nacionalinių programų221 įvairių ūkio subjektų projektams skirta 
48,5 mln. litų222. 
 
„Minkštieji“ atliekų sektoriaus projektai buvo finansuojami ERPF lėšomis pagal 2004-2006 metų BPD 
1.3 priemonę „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“, taip pat Sanglaudos fondo 
lėšomis pagal 2007-2013 metų SSVP priemones „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos 
sukūrimas ir plėtra“ ir „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ 
(pagal šią priemonę finansuoti 9 tiesiogiai atliekų tvarkymo klausimams skirti projektai, bendras jų 
biudžetas – 2,5 mln. litų, dar 10 projektų atliekų tvarkymo tematikai buvo skirta dalis projektų veiklų). 
Be to, pagal įvairias EEE ir Norvegijos finansinių instrumentų subsidijų schemas atliekų sektoriaus 
projektams skirta 0,78 mln. litų (finansuoti 5 projektai, bendras jų biudžetas – 0,92 mln. litų).  
 
Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tinkamumas ir suderinamumas su kitomis 
intervencijomis 
 
2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimas“ yra tinkama ir suderinta su kitomis intervencijomis, tačiau ateityje plėtojant atliekų 
pirminio rūšiavimo infrastruktūrą (atskiras antrinių žaliavų, maisto/ virtuvės, tekstilės atliekų 
surinkimas) gali keistis į mišrių komunalinių atliekų kiekis ir sudėtis, o tai turės įtakos statomų atliekų 
mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimui. ERPF ir nacionalinių programų lėšomis 
buvo finansuojami projektai, susiję su gamybinių ir kitos ūkinės veikos atliekų tvarkymu (apdorojimu, 
perdirbimu), taip pat komunalinių atliekų sraute esančių pakuotės, elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų, padangų surinkimu, rūšiavimu, perdirbimu, o Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti 
komunalinių atliekų surinkimo ir apdorojimo (mechaninis ir biologinis apdorojimas) infrastruktūros 
plėtros projektai.  
 
2007-2013 metų laikotarpiu finansuoti atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektai yra ISPA ir 
2004-2006 metų Sanglaudos fondo lėšomis finansuotų projektų tęsinys. Komunalinių biologiškai 
skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimo projektai, kurių pagrindinė veikla – atliekų 
mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statyba, buvo svarbūs įgyvendinant VSATP nustatytas 
užduotis, susijusias su atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimu, komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų šalinimo mažinimu ir atliekų apdorojimu prieš šalinimą, tačiau ženkliai vėluojant šių projektų 
įgyvendinimui (pagal VSATP jie turėjo būti užbaigti iki 2010 m. pabaigos), mažėjant sąvartynuose 
šalinamų komunalinių atliekų kiekiui, planuojant didesnes investicijas į atliekų pirminio rūšiavimo 
infrastruktūros plėtrą (atskirą antrinių žaliavų, maisto/ virtuvės atliekų surinkimą) ir įdiegus užstato 
už vienkartinę pakuotę sistemą, atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai gali būti 
nepilnai išnaudojami.  
 

1.2. Ar Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede numatyti tikslai, uždaviniai, priemonės, 
rodikliai ir lėšos yra adekvatūs atliekų tvarkymo politikai įgyvendinti? Ar tikslams, uždaviniams 
pasiekti numatytos tinkamos remiamos veiklos ir pareiškėjai? Ar nustatytieji rodikliai realiai 
parodo tikslų pasiekimą? Ar tikslams pasiekti suplanuoti tinkamiausi projektai? 

 
2007-2013 metų Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti projektai užtikrino ankstesniu laikotarpiu 
vykdytų veiklų tęstinumą (DGASA ir ŽAKA įrengimas, senų sąvartynų uždarymas) ir skirtingų veiklų 
papildomumą (galimybė regioniniams atliekų tvarkymo centrams įgyvendinti ne tik infrastruktūrinius 
projektus, bet ir visuomenės švietimo ir informavimo apie atliekų tvarkymą projektus).  
 

                                                 
221 Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programa, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programa ir Aplinkos 
apsaugos rėmimo programa. 
222 Į šią sumą neįtrauktos GPAT dotacijos, iš kurių Aplinkos ministerija centralizuotai pirko antrinių žaliavų konteinerius 
savivaldybėms.  
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Priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ buvo planuojama ir Priemonės aprašymas 
rengiamas atsižvelgiant į nacionalinių strateginių dokumentų (visų pirma, 2007 m. atnaujinto 
Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano) nuostatas, todėl Priemonės tikslai ir uždaviniai atitiko 
nacionalinės atliekų tvarkymo politikos tikslus ir uždavinius. Atsižvelgiant į atliekų tvarkymo situaciją 
(didelis sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis; neišrūšiuotų, neapdorotų atliekų 
šalinimas; biologiškai skaidžių atliekų šalinimas) ir sistemos organizavimą (kuriamos regioninės 
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos), dauguma 2007-2013 m. laikotarpiu pasirinktų finansuoti 
veiklų ir numatyti pareiškėjai (regioniniai atliekų tvarkymo centrai) yra tinkami. Abejonių kelia atliekų 
mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statybos projektų tinkamumas. 2007 m. atnaujintame 
VSATP buvo įtvirtinta nuostata, kad savivaldybės, įgyvendindamos komunalinių BSA šalinimo 
mažinimo užduotį, „atsižvelgdamos į kiekvieno regiono specifiką ir regionų bendradarbiavimo 
galimybes, privalo taip organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kad <...> iki 2010 metų būtų 
įdiegtas mechaninis biologinis apdorojimas arba atskiras komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
surinkimas ir šių atliekų apdorojimas“.223 Tačiau sprendimas statyti atliekų mechaninio ir biologinio 
apdorojimo įrenginius visuose komunalinių atliekų tvarkymo regionuose buvo priimtas šalies mastu 
nuodugniai neišanalizavus šių įrenginių poreikio, santykio su esama ir būsima atliekų tvarkymo 
infrastruktūra (pavyzdžiui, antrinių žaliavų, maisto/ virtuvės atliekų pirminio rūšiavimo 
infrastruktūra), neįvertinus kitų komunalinių atliekų tvarkymo alternatyvų ir atliekų mechaninio ir 
biologinio apdorojimo proceso produktų (pavyzdžiui, komunalinių atliekų kuro, techninio komposto) 
panaudojimo galimybių, kad apdorotos atliekos nepatektų į sąvartynus ir būtų įgyvendinamos atliekų 
tvarkymo užduotys. Vėluojant MBA įrenginių statybos projektų įgyvendinimui ir keičiantis situacijai 
komunalinių atliekų tvarkymo srityje (augant pirminiam atliekų rūšiavimui, mažėjant mišrių 
komunalinių atliekų kiekiui ir keičiantis jų sudėčiai) yra rizika, kad MBA įrenginių pajėgumai nebus 
efektyviai išnaudojami.  
 
Ženklūs Priemonės finansavimo plano pokyčiai, kuriuos lėmė aiškios strategijos dėl komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo valstybės mastu nebuvimas, pasikeitusios politinės valdžios 
inicijuoti finansuojamų veiklų pakeitimai, o taip pat atskirų projektų planuotų ir faktinių (nustatytų 
atlikus viešuosius pirkimus) biudžetų skirtumai, apsunkino lėšų poreikio Priemonei įgyvendinti 
planavimą. ATSS projektų atveju lėšų poreikis buvo planuojamas atsižvelgiant į ankstesnio laikotarpio 
projektų biudžetus, kurie buvo dideli, nes projektai buvo vykdomi ekonominio pakilimo laikotarpiu. 
Pasikeitus ekonominei situacijai ir nukritus statybos darbų kainai, lėšų poreikis 2007-2013 m. ATSS 
projektų veiklų įgyvendinimui sumažėjo.  
 
BSA projektų biudžetų svyravimus lėmė įvairios priežastys: viena vertus, tiek Priemonę 
administruojančioms institucijoms, tiek potencialiems pareiškėjams ir jų konsultantams (paraiškų ir 
galimybių studijų rengėjams) trūko žinių ir patirties, susijusios su atliekų mechaninio ir biologinio 
apdorojimo įrenginių statyba, todėl buvo sunku nustatyti technologinius ir finansinius projektų 
rodiklius, kita vertus, nesant aiškių reikalavimų, projektų technologiniai sprendimai ir biudžetai buvo 
keičiami atsižvelgiant į viešųjų pirkimų rezultatus (rinkos situaciją).  
 
Lėšų paskirstymo atliekų tvarkymo regionams analizė 
 
Atlikta ISPA ir Sanglaudos fondo projektų investicijų pasiskirstymo pagal regionus analizė atskleidžia 
investicijų pasiskirstymo netolygumus: vienuose regionuose bendra regionui tenkanti projektų 
investicijų dalis atitinka regiono gyventojų skaičių, kituose regionui tenka didesnė (pavyzdžiui, 
Marijampolės, Utenos, Alytaus) arba mažesnė (pavyzdžiui, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) investicijų dalis 
nei konkretaus regiono gyventojų dalis. Siekiant paaiškinti investicijų pasiskirstymo netolygumus, 
atskirai analizuoti 2007-2013 m. BSA projektai ir ATSS projektai, įgyvendinti 2000-2006 m. ir 2007-
2013 m. 
 
BSA projektų grupėje santykinai mažesnėmis investicijomis nei atliekų tvarkymo regiono gyventojų 
dalis išsiskiria regionai, kuriuose susiklostė specifinės aplinkybės: Klaipėdos regione investuojama 

                                                 
223 VSATP 2007-10-31 redakcija, 104 ir 104.2 punktai. 
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santykinai mažiau, nes čia nenumatytas atliekų biologinis apdorojimas (mechaniniu būdu apdorotos 
atliekos bus deginamos), Tauragės regione nenumatytas atliekų mechaninis apdorojimas 
(investuojama į antrinių žaliavų konteinerius, statoma atviro kompostavimo aikštelė biologiškai 
skaidžių atliekų apdorojimui), Šiaulių regione investuojama santykinai mažiau, nes kuriami mažesni 
atliekų tvarkymo pajėgumai nei reikėtų pagal regione susidarančių atliekų kiekį. Santykinai didesnės 
investicijos numatytos Alytaus, Marijampolės, Utenos ir Kauno regionų projektams. Kauno regione 
didesnes investicijas greičiausiai lemia tai, kad čia statomi du MBA įrenginiai, nes yra du regioniniai 
sąvartynai. 
 
ATSS projektų grupėje 2007-2013 metų laikotarpiu didesnėmis investicijomis išsiskyrė tie regionai, 
kuriuose į atitinkamą infrastruktūrą mažiau buvo investuota 2000-2006 m. (Alytaus, Marijampolės 
Šiaulių). Vertinant sumines 2000-2013 m. ATSS projektų investicijas, santykinai didesnėmis 
investicijomis išsiskiria Marijampolės, Utenos ir Alytaus regionų projektai. Investicijos Marijampolės 
regione gyventojų dalį viršija daugiau kaip du kartus (regiono gyventojų dalis – 5,2 proc., ATSS 
projektų investicijų dalis – 12,4 proc.). Atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės regione sutvarkyta 
mažiausiai senų sąvartynų (tik 19), kyla abejonių dėl Marijampolės regione įgyvendintų ATSS projektų 
efektyvumo. Utenos regione didesnes investicijos greičiausiai lėmė ypač didelis sutvarkytų senų 
sąvartynų skaičius (114), o Alytaus regione – didesnis įrengtų DGASA skaičius (įrengta 16 DGASA, nors 
regione yra tik 8 savivaldybės). Mažiausiomis ATSS projektų investicijomis pasižymi Vilniaus ir Kauno 
regionų projektai. Vilniaus regione sutvarkyta daug senų sąvartynų (129), įrengta daugiausiai DGASA 
(18), įrengta 100 konteinerinių aikštelių, tačiau regionui tekusi ATSS projektų investicijų dalis yra 
beveik dvigubai mažesnė, nei regiono gyventojų dalis (regiono gyventojų dalis – 27,3 proc., ATSS 
projektų investicijų dalis – 15,7 proc.). Kauno regione sutvarkytų senų sąvartynų skaičius nėra didelis 
(58), tačiau kitos infrastruktūros sukurta daugiau nei likusiuose regionuose: įrengti 2 regioniniai 
sąvartynai (kituose regionuose po 1), įrengta 11 DGASA, pastatytos 3 atliekų perkrovimo stotys 
(regiono gyventojų dalis – 18,8 proc., ATSS projektų investicijų dalis – 12,5 proc.). 
 
Vertinant pagal investicijas vienam gyventojui mažiausiomis investicijomis išsiskiria Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos ATSS projektai ir Šiaulių, Tauragės, Klaipėdos BSA projektai. Tokią situaciją paaiškina 
anksčiau nurodytos objektyvios priežastys. Didžiausios investicijos pagal lėšų sumą vienam gyventojui 
teko Marijampolės, Utenos ir Alytaus regionams. Šie regionai išsiskiria tiek ATSS, tiek BSA projektų 
grupėje. Alytaus ir Utenos regionų ATSS projektuose didesnes investicijas galima paaiškinti pasiektais 
rezultatais, tačiau Marijampolės regione objektyvių priežasčių tokioms didelėms investicijoms 
vertinimo metu nenustatyta. 
 
Priemonės stebėsenos rodikliai 
 
Dauguma produkto rodiklių, taikomų Priemonės įgyvendinimo stebėsenai, yra tinkami, susiję su 
finansuojamomis veiklomis, aiškūs, lengvai išmatuojami ir patikimi. Pagrindiniai produkto rodiklių 
trūkumai – dideli planuotų ir faktinių rodiklio reikšmių skirtumai (planuojamos nepakankamai 
ambicingos rodiklių reikšmės), neaiški konteinerių rodiklio apskaičiavimo metodika ir matavimo 
periodiškumas. Kadangi Priemonės tikslas (sukurti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą) yra labai 
platus, bet koks atliekų tvarkymo situacijos pagerėjimas gali būti laikomas judėjimu tikslo link. 
Atsižvelgiant į tai, kad pagal Priemonę finansuojamos veiklos, susijusios su ES atliekų ir sąvartynų 
direktyvų nuostatų įgyvendinimu (senų sąvartynų uždarymas, atliekų šalinimo mažinimas), galima 
teigti, kad rezultato rodikliai (ES reikalavimus atitinkančių sąvartynų dalies didinimas ir sąvartynuose 
šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimas) atitinka svarbiausias Priemonės veiklas, 
tačiau turi kitų trūkumų.  
 
Rezultato rodikliai nėra tiesiogiai taikomi projektų lygiu, todėl projektų vykdytojai neįsipareigoja 
pasiekti konkrečių rezultatų ir neprivalo atsiskaityti už jų įgyvendinimą. Sąvartynuose šalinamų 
biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo rodiklis yra tiesiogiai susijęs su VSATP nustatytų 
užduočių įgyvendinimu, tačiau jo aprašymas ir matavimo periodiškumas nėra suderintas su aplinkos 
ministro įsakymu patvirtintos sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio 
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vertinimo metodikos224 nuostatomis (pagal šią metodiką vertinamas VSATP nustatytų komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų šalinimo mažinimo užduočių įgyvendinimas). Pagal 2012 m. ir 2013 m. 
regioniniuose nepavojingų atliekų šalinimo sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių 
atliekų kiekio vertinimo ataskaitas, sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekis yra 
ženkliai sumažėjęs, nors BSA projektai, kuriems taikomas šis rodiklis, dar tik pradedami įgyvendinti. 
Tai verčia abejoti rezultato rodiklio tinkamumu, nes jis neatspindi Priemonės įgyvendinimo rezultatų. 
Atsižvelgiant į tai, kad atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai turi sudaryti sąlygas 
mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų (ne tik biologiškai skaidžių atliekų) kiekį, tinkamesnis 
Priemonės rezultato rodiklis būtų sąvartynuose pašalintų komunalinių atliekų kiekio sumažėjimas.  
 
Projektų tinkamumas 
 
2007-2013 metų laikotarpiu Sanglaudos fondo lėšomis buvo finansuoti atliekų tvarkymo sistemos 
sukūrimo ir komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai, kuriuos vykdė regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai. ISPA ir 2004-2006 m. Sanglaudos fondo lėšomis finansuotus projektus taip 
pat įgyvendino regioniniai atliekų tvarkymo centrai. 2007-2013 m. laikotarpiu finansuoti atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimo projektai užtikrino ankstesniu laikotarpiu pradėtų veiklų (sąvartynų 
uždarymas, DGASA ir ŽAKA įrengimas) tęstinumą ir užbaigimą, prisidėjo prie komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugos visuotinumo užtikrinimo visiems Lietuvos gyventojams ir sudarė sąlygas tolygiai 
regioninių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų plėtrai.  
 
Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo galimybės ir alternatyvos kiekviename atliekų 
tvarkymo regione buvo analizuojamos rengiant šių projektų galimybių studijas, tai turėjo užtikrinti šių 
projektų tinkamumą, atsižvelgiant į konkretaus regiono situaciją, tačiau atliekų tvarkymo užduočių 
įgyvendinimo kontekste svarbu, kad funkcionuotų visos būtinos atliekų tvarkymo sistemos grandys 
(pavyzdžiui, pakankami atliekų deginimo pajėgumai, komposto rinka), kad apdorotos atliekos nebūtų 
šalinamos sąvartynuose. Tai, kad valstybės mastu nebuvo detaliau analizuotos komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo alternatyvos, atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo 
įrenginių reikalingumas, ateityje gali turėti neigiamos įtakos šių įrenginių eksploatavimui ir projektų 
finansiniam gyvybingumui (pavyzdžiui, yra rizika, kad mažėjant mišrių komunalinių atliekų kiekiui ir 
keičiantis sudėčiai nebus pilnai išnaudojami įrenginių pajėgumai arba nebus galimybės panaudoti 
MBA proceso produktų (techninio komposto, komunalinių atliekų kuro; plėtojant antrinių žaliavų 
pirminio rūšiavimo infrastruktūrą iš atliekų mechaninio apdorojimo įrenginiuose atskirtų antrinių 
žaliavų pardavimo nebus surinkta tiek pajamų, kiek buvo planuota rengiant projektų galimybių 
studijas, tai kels grėsmę projektų finansiniam gyvybingumui; didės gyventojų mokami mokesčiai už 
atliekų tvarkymą ir pan.). 
 
ATLIEKŲ SEKTORIUI SKIRTOS ES PARAMOS ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMAS 
 

2.1 Ar valstybės projektų planavimas yra tinkamiausias projektų atrankos būdas?  

 
Atsižvelgiant į Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano nuostatas, būtinybę užtikrinti ankstesniu 
finansavimo laikotarpiu pradėtų įgyvendinti atliekų tvarkymo veiklų tęstinumą ir regioninės atliekų 
tvarkymo sistemos, kuri pradėta kurti įsteigiant regioninius atliekų tvarkymo centrus, plėtrą, taip pat 
atsižvelgiant į nustatytą atliekų tvarkymo teisinį reguliavimą, pagal kurį buvo galima skaidriai ir 
pagrįstai sudaryti projektų ir paramos gavėjų sąrašą, valstybės projektų planavimas pagrįstai 
pasirinktas kaip tinkamiausias atrankos būdas finansuojant atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo 
veiklas (ATSS ir BSA projektus) ES paramos lėšomis. 
 

                                                 
224 Ši metodika taip pat turi trūkumų (apie juos plačiau žr. ataskaitos 4.4.1 dalyje), tačiau, atsižvelgiant į tai, kad pagal 
Priemonę finansuojami projektai turi prisidėti prie VSATP įgyvendinimo, Priemonės įgyvendinimo stebėsenai taikomas 
rezultato rodiklis turėtų būti skaičiuojamas taip pat, kaip ir šis rodiklis skaičiuojamas vertinant VSATP nustatytos 
komunalinių BSA šalinimo mažinimo užduoties įgyvendinimą (už šios užduoties įgyvendinimą Lietuva atsiskaito Europos 
Komisijai).  
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2.2 Ar patvirtinti projektų atrankos kriterijai buvo pakankami projektų tinkamumui nustatyti?  

 
ATSS projektų specialieji atrankos kriterijai suformuluoti itin plačiai, kas, viena vertus, leido 
pareiškėjams, atsižvelgiant į faktinę komunalinių atliekų tvarkymo sistemos situaciją ir sąlygas, 
pasirinkti pageidaujamus atliekų tvarkymo sistemos plėtros būdus ir priemones, kita vertus – sudarė 
prielaidas neapibrėžtam ir subjektyviam projektų tinkamumo vertinimui. Tačiau, atsižvelgiant į 
surinktus duomenis bei įvertinus tai, jog finansuojamos veiklos buvo žinomos iš ankstesnio 
finansavimo periodo, pareiškėjai ir įgyvendinančioji institucija turėjo ATSS projektų įgyvendinimo 
patirties, galima teigti, jog ATSS projektų įgyvendinimo atveju atrankos kriterijų neapibrėžtumas 
neturėjo esminės neigiamos įtakos paraiškų rengimui bei vertinimui, ir kriterijai buvo pakankami 
projektų tinkamumui nustatyti.  
 
BSA projektų atveju buvo nustatytas platesnis specialiųjų atrankos kriterijų sąrašas, lyginant su ATSS 
projektais. Nepaisant to, atrankos kriterijai nebuvo pakankamai aiškūs ir apibrėžti, ypač vertinant tai, 
kad finansuojamos veiklos buvo naujos, trūko patirties BSA infrastruktūros kūrimo srityje, nebuvo 
aiškios strategijos dėl BSA tvarkymo pajėgumų kūrimo valstybės mastu. Nepakankamai apibrėžti ir 
aiškūs kriterijai apsunkino paraiškų rengimo bei vertinimo procesą.  
 

2.3 Ar projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos sąlygos nebuvo perteklinės ir kokia jų 
pridėtinė vertė? 

 
ATSS ir BSA projektų finansavimo sąlygų aprašuose įtvirtintos nuostatos iš esmės atitiko Metodinius 
nurodymus dėl projektų finansavimo sąlygų ir Projektų administravimo ir finansavimo taisykles. 
Pirmosios redakcijos ATSS projektų finansavimo sąlygų apraše įtvirtintų nuostatų dėl projekto 
vykdytojo nuosavų lėšų indėlių, avanso gavimo galimybės ir kiti pakeitimai turėjo teigiamos įtakos ES 
paramos įsisavinimui bei paskatino paraiškų rengimą ir daugelio projektų įgyvendinimą. Pagal ATSS 
projektų finansavimo sąlygų aprašą kartu su paraiška buvo reikalaujama pateikti įrodymus, kad 
paraiškos pateikimo metu yra patvirtinti reikalingi teritorijų planavimo dokumentai, parengti 
techniniai projektai, taip pat dokumentai, patvirtinantys pareiškėjų galimybes apmokėti numatytą 
projektų išlaidų dalį (banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.). 
Būtinybė pateikti minėtus dokumentus, kurių gavimas didele dalimi priklausė nuo trečiųjų asmenų 
sprendimų (pvz.: savivaldybės institucijų sprendimai dėl teritorijų planavimo dokumentų), kartu su 
paraiška, viena vertus netiesiogiai sąlygojo ilgesnę sprendimų skirti paramą trukmę (išsamiau žr. 3.2.2 
skyrių), tačiau, kita vertus, šių reikalavimų įgyvendinimas iki minėtų sprendimų priėmimo, užtikrino 
sklandesnį projektų įgyvendinimo procesą, lyginant su BSA projektų įgyvendinimu.  
 
Atsižvelgiant į tai, kad paraiškų rengimo metu nebuvo atliktas biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
galimybių valstybės mastu įvertinimas bei nebuvo aiškios strategijos dėl šių atliekų tvarkymo 
pajėgumų kūrimo, taip pat į tai, kad projektų galimybių studijų parengimui reikėjo atlikti viešųjų 
pirkimų procedūras, o paraiškų pateikimo terminai buvo sąlyginai trumpi, BSA projektų finansavimo 
sąlygų apraše nustatytas reikalavimas dėl detalios techninės, finansinės, ekonominės ir institucinės 
investicijų projekto įgyvendinimo galimybių studijos parengimo buvo itin sudėtingas pareiškėjams ir 
apsunkino pateiktų paraiškų įvertinimą.  
 

2.4 Kokia paraiškų/ projektų kokybė?  

 
Atsižvelgiant į vertinimo metu surinktus duomenis ATSS paraiškų/ projektų kokybė buvo pakankamai 
gera, o pirminių BSA paraiškų/ projektų – patenkinama. Galimybę parengti geresnės kokybės 
paraiškas ATSS projektų finansavimui gauti, sąlygojo savalaikis PFSA patvirtinimas, nustatyti 
pakankami paraiškų pateikimo įgyvendinančiai institucijai terminai, finansuojamų veiklų žinomumas 
iš ankstesnio finansavimo laikotarpio, pareiškėjų patirtis bei išorės konsultantų pagalba rengiant 
paraiškas. Nors paraiškų dėl ATSS projektų finansavimo vertinimas truko ilgiau nei BSA projektų, 
tačiau vertinimo metu surinkti duomenys nesudaro pagrindo teigti, jog ilgesnę paraiškų dėl ATSS 
projektų finansavimo vertinimo trukmę sąlygojo prastesnė šių paraiškų kokybė. BSA projektų atveju 
dėl pavėluoto projektų planavimo proceso reikėjo priimti kuo skubesnius sprendimus dėl finansavimo 



 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

191 

skyrimo (t. y. iki 2013 m.), kad projektus būtų spėta įgyvendinti laiku. Be to, paraiškų vertinimo 
trukmei įtaką darė ir veiksniai, susijęs su politine valia, dėl to buvo lanksčiau žiūrima į paraiškų 
vertinimo procesą, o dalies reikalavimų (pvz.: teritorijų planavimo dokumentų, techninių projektų 
parengimas ir kt.), kurie buvo taikomi ATSS projektams, įgyvendinimas buvo perkeltas į PFAS 
įgyvendinimo etapą. Paraiškų BSA projektų finansavimui gauti kokybei neigiamos įtakos turėjo vėlai 
patvirtintas PFSA ir valstybės projektų sąrašas, per trumpi paraiškų ir galimybių studijų pateikimo 
terminai, viešųjų pirkimų, siekiant parinkti išorės konsultantus, nesklandumai, nepakankamai 
apibrėžti ir aiškūs reikalavimai projektams, žinių ir patirties BSA infrastruktūros kūrimo srityje stoka, 
aiškios strategijos dėl BSA tvarkymo pajėgumų kūrimo valstybės mastu nebuvimas. Siekiant užtikrinti 
efektyvesnį ES paramos panaudojimą biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo srityje, prieš patvirtinant 
PFSA, buvo tikslinga parengti studiją, skirtą išnagrinėti biologiškai skaidžių atliekų infrastruktūros 
poreikius valstybės mastu, nustatyti tinkamiausias įrenginių vietas, pajėgumus ir technologijas.  
 

2.5 Kokios yra ES paramos atliekų tvarkymo sektoriui planavimo ir finansavimo procedūrų 
silpnosios ir stipriosios pusės? 

 
Įvertinus 2007-2013 m. atliekų tvarkymui skirtos ES paramos administravimo aspektus ir kilusias 
problemas, galima teigti, kad ES paramos planavimo ir finansavimo procedūrų silpnoji pusė BSA 
projektų atveju buvo vėlyvas PFSA parengimas ir valstybės projektų sąrašo sudarymas, projektų 
paraiškų rengimas neesant aiškios strategijos dėl BSA tvarkymo pajėgumų kūrimo valstybės mastu. 
Kaip stipriąją ES paramos atliekų tvarkymo sektoriui planavimo ir finansavimo procedūrų pusę galima 
įvardinti finansuotinų veiklų nuoseklumą ir tęstinumą, pareiškėjų patirtį įgyvendinant atliekų 
tvarkymo sektoriaus projektus, taip pat ir sukauptą atliekų tvarkymo sektoriaus projektų 
administravimo patirtį.  
 
ATLIEKŲ SEKTORIUI SKIRTOS ES PARAMOS REZULTATYVUMAS IR EFEKTYVUMAS 
 

3.1 Kas turėjo įtakos priemonės ir projektų įgyvendinimo spartai? Ar nustatyti rodikliai yra/bus 
pasiekti ir ar optimaliomis sąnaudomis? Jei nepasiekti, kodėl? 

 
Atlikta Priemonės įgyvendinimo rezultatyvumo analizė apima suplanuotų ir faktinių Priemonės fizinių 
ir finansinių rodiklių palyginimą (kiekybinė analizė) ir galimos Priemonės įgyvendinimo rezultatų 
įtakos atliekų tvarkymo tikslų ir užduočių įgyvendinimui įvertinimą (kiekybinė ir kokybinė analizė). 
 
Priemonės įgyvendinimo sparta ir rezultatyvumas 
 
Pagal AM administruojamą SSVP priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ finansuoti 29 
projektai: 18 projektų, skirtų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui, pagal kuriuos finansuotos senų 
sąvartynų uždarymo, DGASA ir ŽAKA įrengimo veiklos (ATSS projektai); 10 projektų, pagal kuriuos 
finansuojama atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių statyba (BSA projektai); 
1 pavojingų atliekų tvarkymo projektas. Vertinant Priemonės rezultatyvumą ATSS ir BSA projektai 
nagrinėti atskirai. Priemonės įgyvendinimo sparta (užbaigtų projektų skaičius, išmokėtų lėšų suma) ir 
rezultatai labiau priklauso nuo BSA projektų įgyvendinimo, kadangi jiems skirta apie 2/3 visų pagal 
Priemonę skirtų lėšų.  
 
ATSS projektai įgyvendinami sklandžiai, jiems išmokėta 89 proc. skirto finansavimo, 10 projektų baigti 
įgyvendinti, produkto rodiklių pasiekimas atitinka finansinę projektų įgyvendinimo spartą: iki 2014 m. 
pradžios uždarytas 271 sąvartynas (liko uždaryti 70), įrengta 31 DGASA (liko įrengti 22), įrengtos 27 
ŽAKA (liko įrengti 14). Visi ATSS projektai įgyvendinti Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos regionuose, o 
mažiausia pažanga finansine prasme padaryta Kauno (išmokėta 41 proc. numatyto finansavimo) ir 
Vilniaus (išmokėta 56 proc.) regionuose. Sėkmingą ATSS projektų įgyvendinimą nulėmė tai, kad 
Priemonę administruojančios institucijos ir projektų vykdytojai jau turėjo analogiškų projektų 
rengimo ir įgyvendinimo patirties, finansuojamos veiklos buvo žinomos ir aiškios. 
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BSA projektų įgyvendinimas prasidėjo gerokai vėliau nei ATSS projektų (pirmosios projektų 
finansavimo sutartys pasirašytos tik 2010 m. gruodžio mėn.). Patirties ir žinių, susijusių su atliekų 
mechaninio ir biologinio apdorojimų įrenginių statybos projektų rengimu ir įgyvendinimu, trūkumas 
apsunkino šių projektų rengimą ir viešųjų pirkimų organizavimą. Užsitęsus viešųjų pirkimų 
procedūroms (dėl pakartotinų konkursų skelbimų, dalyvių pretenzijų, teisminių ginčų) vėluoja BSA 
projektų įgyvendinimas ir lėšų išmokėjimas (projektams išmokėta tik 17 proc. skirto finansavimo). 
Statybos darbai pradėti tik Alytaus ir Kauno regionuose. Egzistuoja didelė rizika, kad šie projektai 
nebus įgyvendinti laiku ir nebus panaudotos jiems skirtos Sanglaudos fondo lėšos. Be to, projektams 
užbaigti reikės ieškoti kitų finansavimo šaltinių.  
 
Atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimas. Pagal Priemonę finansuoti projektai (ypač BSA projektai) 
ypač turėjo prisidėti prie VSATP nustatytų tikslų ir atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimo, tokių 
kaip: 1) sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimas; 2) 
privalomas atliekų apdorojimas prieš šalinimą; 3) sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekio 
mažinimas.  
 
Sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių ir kitų atliekų kiekio mažinimas. 
Nepaisant to, kad atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai dar tik pradedami statyti, 
Priemonei nustatytas rezultato rodiklis, susijęs su komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo 
mažinimu, yra vykdomas. Pagal regioniniuose nepavojingų atliekų šalinimo sąvartynuose pašalintų 
komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitas 2013 m. buvo pašalinta apie 
273,3 tūkst. tonų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų, o nustatytas didžiausias leistinas šalinti 
kiekis pagal VSATP buvo 362,6 tūkst. tonų. Tai sudarytų 36 proc. 2000 m. susidariusio komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų kiekio ir praktiškai reikštų, kad Lietuva jau įvykdė 2020 m. komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų šalinimo užduotį (didžiausias leistinas šalinti kiekis 2020 m. pagal VATP 
yra 268,1 tūkst. tonų). Tokie duomenys dėl ataskaitoje aprašytų regioniniuose nepavojingų atliekų 
šalinimo sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo metodikos 
trūkumų ir galimai netinkamai apskaitomų komunalinių atliekų, kurios patenka į veikiančias atliekų 
rūšiavimo linijas (bendras rūšiavimo linijų pajėgumas – apie 273 tūkst. tonų per metus) kelia abejonių. 
Tačiau statomi MBA įrenginiai svarbūs ne tik komunalinių biologiškai skaidžių atliekų šalinimo 
mažinimo užduoties įgyvendinimui, bet ir komunalinių atliekų perdirbimo ir (arba) kitokio naudojimo 
užduočių įgyvendinimui (pavyzdžiui, komunalinių BSA perdirbimas kompostuojant, MBA įrenginiuose 
paruošto komunalinių atliekų kuro naudojimas ir pan.). 
 
Sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekio mažinimas. Regioniniuose nepavojingų 
atliekų šalinimo sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo 
ataskaitų duomenys rodo, kad 2013 m., lyginant su 2012 m., į sąvartynus pateko 1/5 mažiau mišrių 
komunalinių atliekų. Labiausiai šalinamų mišrių komunalinių atliekų kiekis sumažėjo Klaipėdos 
regione, kur 2013 m. buvo pašalinta 2/3 mažiau mišrių komunalinių atliekų nei 2012 m. (tokį 
rezultatą pirmiausiai lėmė tai, kad 2013 m. Klaipėdos regione pradėjo veikti atliekų deginimo 
gamykla). Kituose regionuose objektyvių priežasčių komunalinių atliekų kiekiui sumažėti nebuvo ir 
mišrių komunalinių atliekų kiekio mažėjimą galėjo lemti tai, kad vertinant šių atliekų kiekį 
neįvertinamos komunalinės atliekos, kurios patenka į veikiančias atliekų rūšiavimo linijas. Nesant 
patikimų duomenų apie komunalinių atliekų kiekį nėra galimybės įvertinti, ar statomų MBA įrenginių 
pajėgumai yra optimalūs ir bus efektyviai išnaudojami. 
 
Privalomas atliekų apdorojimas prieš šalinimą. Atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo 
įrenginiai svarbūs įgyvendinant VSATP nustatytą užduotį ne vėliau kaip nuo 2013 m. užtikrinti, kad 
sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos, t. y. išrūšiavus likusios, netinkamos perdirbti ar kitaip 
naudoti, atliekos. Vėluojant šių įrenginių statybos projektų įgyvendinimui (pagal VSATP šie įrenginiai 
turėjo būti pastatyti iki 2010 m.) sąvartynuose vis šalinamos neapdorotos komunalinės atliekos, 
kadangi esami atliekų rūšiavimo pajėgumai yra nepakankami visam į sąvartynus patenkančių 
komunalinių atliekų srautui perrūšiuoti ar kitaip apdoroti. Atliekų rūšiavimo linijos veikė 8 iš 11 
sąvartynų (veikiančių rūšiavimo linijų neturėjo Kauno Lapių, Panevėžio ir Šiaulių regioniniai 
sąvartynai), be to, jų pajėgumas nebuvo pakankamas visam komunalinių atliekų srautui perrūšiuoti. 
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2013 m. pradžioje regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose veikiančių 8 rūšiavimo linijų 
pajėgumai sudarė tik apie 1/5 visų į sąvartynus patenkančių atliekų (apie 200 tūkst. tonų). Pastačius 
visus numatytus atliekų mechaninio apdorojimo įrenginius būtų sukurti beveik 5 kartus didesni 
atliekų mechaninio apdorojimo pajėgumai (bendras projektinis atliekų mechaninio apdorojimo 
įrenginių pajėgumas – daugiau kaip 927 tūkst. tonų per metus).  
 
Priemonės įgyvendinimo efektyvumas 
 
Atsižvelgiant į tai, kad 2007-2013 metų laikotarpiu finansuoti atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo 
projektai, kurių veiklos apėmė didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių, žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelių įrengimą ir senų sąvartynų uždarymą, pratęsė ankstesniu laikotarpiu 
finansuotas veiklas ir jų investicijos priklausė nuo ankstesniu laikotarpiu įgyvendintų projektų 
rezultatų, ATSS projektų efektyvumas vertintas analizuojant abiejų laikotarpių investicijas. Palyginus 
investicijas ir sukurtą infrastruktūrą pastebėta, kad dėl masto efekto ir priimtų sprendimų 
efektyviausiai atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo uždaviniai įgyvendinti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
regionuose. Marijampolės regione projektų įgyvendinimui skirta santykinai daugiausiai lėšų. 
Pastebėtina, kad visi įgyvendinami ATSS projektai prisideda prie numatytų uždavinių įgyvendinimo, 
tačiau tikėtina, kad dėl skirtingų atliekų tvarkymo sistemos plėtros tikslų ir priimtų sprendimų 
(pavyzdžiui, Alytaus regione viena didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė tenka 11 tūkst. gyv., o 
Vilniaus – 44 tūkst.) atliekų tvarkymo kokybė regionuose gali būti skirtinga. 
 
Remiantis galimybių studijų duomenimis, įgyvendinami BSA projektai atitinka Valstybiniame atliekų 
tvarkymo plane nustatytą atliekų tvarkymo hierarchiją ir įgyvendina numatytus uždavinius, tačiau dėl 
įvairių aplinkybių suformuoti skirtingi projektų tikslai ir uždaviniai (pavyzdžiui, Šiaulių, Tauragės 
regionų BSA projektai) lemia netolygią Lietuvos atliekų tvarkymo sektoriaus plėtrą. Nustatyta, kad 
efektyviausi BSA projektai įgyvendinami Klaipėdos ir Kauno regionuose. Marijampolės, Panevėžio, 
Šiaulių ir Vilniaus regionuose įgyvendinamuose projektuose tikslų pasiekimui numatyta santykinai 
daugiau išlaidų. 
 
Nėra aišku kaip bus panaudojami mechaninio ir biologinio apdorojimo būdu iš komunalinių atliekų 
gauti produktai (techninis kompostas, komunalinių atliekų kuras). MBA būdu išskirto techninio 
komposto panaudojimo galimybės yra ribotos. MBA būdu pagamintas komunalinių atliekų kuras gali 
būti panaudotas tik atliekų deginimo gamyklose, kadangi iki šiol nėra sukurta šių atliekų kitokio 
panaudojimo energijai gauti teisinė bazė. 
 

3.2 Koks projektų įgyvendinimo poveikis gyventojų mokamiems mokesčiams už komunalinių 
atliekų tvarkymą? 

 
Pažymėtina, kad tyrimo objektas apima tik dalį gyventojų mokamo mokesčio už komunalinių atliekų 
tvarkymą. Atliekų surinkimo ir įmokos administravimo sąnaudos niekaip nesusijusios su 
analizuojamais projektais ir jų sąnaudomis. Šiuo metu daugelyje Lietuvos regionų 60-70 proc. 
gyventojų mokamos įmokos sudaro komunalinių atliekų surinkimo ir įmokos administravimo dalis ir 
30-40 proc. – atliekų tvarkymo ir šalinimo dalis (vartų mokestis). Visi įgyvendinti ir įgyvendinami 
projektai didina vartų mokestį, o tuo pačiu ir atliekų tvarkymo išlaidų naštą gyventojams. BSA 
projektų galimybių studijose buvo įvertinta įgyvendinamų projektų įtaka gyventojų gebėjimui mokėti. 
Visuose projektų skaičiavimuose (galimybių studijose) parodyta, kad gyventojų mokamas mokestis 
nepasieks maksimalios 1 proc. nuo vidutinių namų ūkio pajamų ribos. 
 
Pažymėtina, kad atliekų tvarkymo sistema dar nėra užbaigta, kadangi daugelyje projektų numatytas 
atliekų panaudojimas energijos gamybai (deginimui), o deginimo įrenginiai veikia tik Klaipėdoje ir 
panašių įrenginių statybos perspektyva kituose regionuose kol kas nėra aiški. Taip pat būsimiems 
gyventojų mokėjimams įtakos gali turėti vertinimo metu nustatytos techninės skaičiavimų klaidos, 
tokios kaip: 
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 finansiniuose vertinimuose neatspindėtas galimas atliekų deginimo sąnaudų poveikis 
gyventojų mokamo mokesčio dydžiui (pavyzdžiui, Tauragės regione pasirinkto sprendimo 
aprašyme pateikta informacija, kad dalis atliekų bus vežama deginti į UAB “Fortum Klaipėda” 
deginimo įrenginį, tačiau finansiniuose skaičiavimuose atliekų deginimo sąnaudos niekaip 
neatspindėtos); 

 galimas mokesčio išaugimas dėl grynųjų pajamų perskaičiavimo (jeigu jos apskaičiuotos 
neteisingai). 

 
Projektai, kuriuos numatoma finansuoti 2014-2020 metų laikotarpiu, gali lemti papildomą vartų 
mokesčio augimą. Nustatant projektų finansavimo sąlygas svarbu atkreipti dėmesį į projektų poveikį 
gyventojų mokamiems mokesčiams, kad nebūtų peržengta maksimali 1 proc. gyventojų pajamų dalis. 
Svarbu pažymėti, kad gyventojų mokesčius ženkliai padidins numatytas sąvartyno taršos mokestis. Šio 
mokesčio įvedimas kelia realią grėsmę, kad po jo įvedimo gali būti peržengta 1 proc. nuo vidutinių 
namų ūkio pajamų riba. 
 
ATLIEKŲ SEKTORIUI SKIRTOS ES PARAMOS POVEIKIS 
 

4.1 Kaip ir kiek prie atliekų sektoriaus plėtros nuo 2001 metų prisidėjo iš įvairių ES fondų ir kitų 
lėšų įgyvendintos (šiuo metu įgyvendinamos) priemonės?  

1.1 Kokiu mastu skirtingos priemonės prisidės prie atliekų sektoriaus užduočių įgyvendinimo? 

 
Iš įvairių šaltinių finansuoti „kietieji“ atliekų sektoriaus projektai prisidėjo prie atliekų surinkimo ir 
tvarkymo infrastruktūros sukūrimo ir modernizavimo (sąvartynai, tam tikrų rūšių atliekų (didžiųjų 
gabaritų, žaliųjų atliekų, antrinių žaliavų) atliekų surinkimo aikštelės), atliekų surinkimo, rūšiavimo ir 
perdirbimo pajėgumų stiprinimo (antrinių žaliavų, elektros ir elektroninės įrangos konteineriai, 
kompostavimo konteineriai, atliekų rūšiavimo ir perdirbimo linijos ir pan.), tam tikrų rūšių atliekų 
tvarkymo (pavojingos bankrutavusių įmonių atliekos, seni pesticidai ir pan.).  
 
„Minkštieji“ atliekų sektoriaus projektai buvo skirti visuomenės švietimui, informacijos apie atliekų 
tvarkymą sklaidai, savivaldybių, regioninių atliekų tvarkymo centrų darbuotojų mokymui ir 
bendradarbiavimo su analogiškomis užsienio šalių institucijomis skatinimui. Visuomenės informavimo 
ir švietimo projektai yra svarbi priemonė užtikrinant tinkamą atliekų rūšiavimą, naudojimąsi sukurta 
atliekų tvarkymo infrastruktūra ir atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimą.  
 
Svarbu pažymėti, kad atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimas priklauso ne tik nuo investicijų į 
infrastruktūros sukūrimą, visuomenės švietimo, bet ir nuo įvairių administracinių ir ekonominių 
instrumentų taikymo (pavyzdžiui, draudimas šalinti tam tikras atliekas, sąvartyno mokesčio įvedimas 
ir kt.). Atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimui turi egzistuoti ir funkcionuoti visos atliekų tvarkymo 
sistemos grandys, užtikrinančios iš atliekų sukurtų produktų naudojimą (pavyzdžiui, tinkami ir 
pakankami antrinių žaliavų perdirbimo, atliekų deginimo pajėgumai, antrinių žaliavų ir komposto 
rinka ir pan.). Taigi, pakankamos investicijos į atliekų tvarkymo pajėgumų kūrimą yra tik viena iš 
priemonių užtikrinti atliekų tvarkymo sistemos plėtrą ir užduočių įgyvendinimą.  
 
Modernios atliekų šalinimo infrastruktūros sukūrimas (senų sąvartynų uždarymas, regioninių 
sąvartynų įrengimas). ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti projektai buvo pagrindinis 
finansavimo šaltinis įgyvendinant ES Sąvartynų direktyvos reikalavimus Lietuvoje ir sukuriant 
modernią atliekų šalinimo infrastruktūrą. Įgyvendinant šiuos projektus buvo uždaromi seni sąvartynai 
ir šiukšlynai. Iki 2014 m. pradžios buvo uždaryti 738 seni sąvartynai ir šiukšlynai, dar 70 planuojama 
sutvarkyti iki 2015 m. pabaigos, taigi, iš viso bus sutvarkyti 808 seni sąvartynai. Vietoje uždarytų 
sąvartynų buvo įrengta 11 modernių regioninių nepavojingų atliekų sąvartynų (po vieną kiekviename 
atliekų tvarkymo regione, išskyrus Kauno regioną, kuriame buvo įrengti du sąvartynai). Šie sąvartynai 
atitinka visus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus ir yra vienintelės 
legalios komunalinių atliekų šalinimo vietos nuo 2009 m. liepos mėn. uždraudus atliekas šalinti 
kituose sąvartynuose. 
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Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros kūrimas (didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelių, konteinerių aikštelių įrengimas, konteinerių pirkimas). ISPA ir Sanglaudos 
fondo parama sąlygojo sprendimą kurti regionines komunalinių atliekų tvarkymo sistemas (dėl ISPA ir 
Sanglaudos fondo projektams taikytos didelės projekto minimalios vertės), paskatino didelių gabaritų 
atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūros kūrimą ir plėtrą šiuose regionuose.  
 
ISPA ir Sanglaudos fondo parama reikšmingai prisidėjo prie VSAPT nustatytos užduoties įrengti ne 
mažiau kaip vieną DGASA 50000 gyventojų, tačiau ne mažiau kaip vieną DGASA kiekvienoje 
savivaldybėje, įgyvendinimo. Savivaldybių duomenimis225, 2013 m. jų teritorijose veikė 83 DGASA ir 
187 atliekų priėmimo punktai. ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis iki 2014 m. pradžios buvo įrengtos 67 
DGASA ir 34 APP, dar 22 DGASA suplanuota įrengti iki 2015 m. pabaigos. Daugelyje atliekų tvarkymo 
regionų daugiau nei pusė visų DGASA, o kai kuriuose regionuose (Tauragės ir Vilniaus, vertinant be 
Vilniaus m. sav.) visos DGASA buvo įrengtos ISPA ir SF lėšomis. Vertinant šalies mastu iki 2014 m. 
pradžios ISPA ir SF lėšomis buvo įrengta 67 proc. visų veikusių DGASA. Savivaldybių duomenimis226, 
2013 m. DGASA buvo surinkta apie 46 tūkst. tonų (arba apie 5 proc.) visų komunalinių atliekų.  
 
GPAT lėšomis buvo centralizuotai perkami antrinių žaliavų konteineriai savivaldybėms, be to, buvo 
finansuoti pavieniai projektai, skirti pakuotės (antrinių žaliavų), elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų surinkimo infrastruktūros plėtrai (konteinerių pirkimas, aikštelių įrengimas). 2006-2012 m. 
centralizuotai nupirkti 19667 antrinių žaliavų konteineriai ir 77882 pakuočių atliekų konteineriai 
individualių valdų gyventojams. GPAT programa yra pagrindinis antrinių žaliavų konteinerių 
finansavimo šaltinis savivaldybėse – savivaldybių duomenimis šios programos lėšomis nupirkta apie 
60 proc. visų antrinių žaliavų konteinerių. Šiaulių regione ISPA ir 2004-2006 m. Sanglaudos fondo 
lėšomis buvo įrengtos 347 konteinerių aikštelės.  
 
Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros kūrimas. Didelė ISPA ir 
Sanglaudos fondo finansuotų projektų lėšų dalis buvo skirta komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymo infrastruktūros sukūrimui, siekiant įgyvendinti VSATP nustatytas užduotis, susijusias su šių 
atliekų šalinimo mažinimu. Šiai užduočiai įgyvendinti skirti projektai apėmė tokias veiklas kaip žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas, atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių 
statyba ir gyventojų aprūpinimas individualaus kompostavimo konteineriais. 
 
Iki 2014 m. pradžios ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis buvo įrengta 40 žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelių, dar 14 numatyta įrengti iki 2015 m. pabaigos. Atliekų biologinio apdorojimo įrenginiai 
numatyti visuose atliekų tvarkymo regionuose išskyrus Klaipėdos regioną. Iš mišrių komunalinių 
atliekų srauto atskirtų biologiškai skaidžių atliekų apdorojimui 4 regionuose (Alytaus, Telšių, 
Panevėžio ir Utenos) planuojama statyti sausos fermentacijos biodujų išgavimo įrenginius, Vilniaus 
regione – biodžiovinimo įrenginį, Kauno, Marijampolės ir Šiaulių regionuose – uždaro, o Tauragės 
regione – atviro kompostavimo įrenginius. Iki 2014 m. pradžios 9 atliekų tvarkymo regionuose 
(išskyrus Marijampolės) gyventojams buvo išdalinta daugiau kaip 84 tūkst. individualaus 
kompostavimo konteinerių, skirtų maisto/ virtuvės ir žaliųjų atliekų kompostavimui. Individualus 
biologiškai skaidžių atliekų kompostavimas, nors ir nežymiai, tačiau prisideda prie atliekų perdirbimo 
užduočių įgyvendinimo. Manoma, kad 2012 m. individualiai buvo sukompostuota apie 23800 tonų 
komunalinių biologiškai skaidžių atliekų (tai sudaro 6 proc. 2012 m. susidariusio šių atliekų kiekio). 
 
Pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūros kūrimas, gaminių ir pavojingų atliekų tvarkymas 
buvo finansuojamas tiek ES (ISPA ir Sanglaudos fondo), tiek nacionalinių programų lėšomis. ES 
lėšomis Šiaulių rajone buvo pastatytas pavojingų atliekų deginimo įrenginys227, sutvarkytas ir 
uždarytas Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartynas, kiti praeities taršos šaltiniai (10 
bankrutavusių įmonių paliktos pavojingos atliekos, 30 pesticidų sandėlių ir pesticidais užterštas 

                                                 
225 Duomenis pateikė 57 savivaldybės (nepateikė Alytaus r., Prienų r. ir Vilniaus m. savivaldybės). 
226 Duomenis pateikė 57 savivaldybės (nepateikė Alytaus r., Prienų r. ir Vilniaus m. savivaldybės). 
227 Tačiau jis kol kas nepripažintas tinkamu naudoti.  
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dirvožemis). Pesticidų tvarkymas buvo finansuojamas ir nacionalinių programų (LAAIF ir AAR) 
lėšomis.  
 
2004-2013 m. laikotarpiu LAAIF programos lėšomis finansuota 11 ūkio subjektų projektų, skirtų 
įvairių rūšių pavojingoms atliekoms tvarkyti (panaudota alyva, nafta užterštas gruntas, naudoti 
netinkamos transporto priemonės, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, automobilių filtrai). GPAT 
programos lėšomis 2010-2013 m. laikotarpiu buvo finansuoti 5 ūkio subjektų projektai: 4 projektai, 
skirti EEĮ atliekų (smulkios elektros ir elektroninės įrangos, stambių namų apyvokos prietaisų, 
spausdintuvų, kopijavimo aparatų) surinkimui ir apdorojimui (konteinerių ir transporto priemonių 
pirkimas, įrangos įsigijimas) ir 1 projektas, skirtas tepalo, kuro ir oro filtrų atliekų perdirbimo linijai 
įsigyti (pajėgumas – 1000 tonų per metus). Dalis LAAIF ir GPAT tvarkymo programų lėšų buvo skirta 
padangų atliekų perdirbimui: finansuoti du UAB „Metaloidas“ projektai, kuriuos įgyvendinant sukurti 
padangų perdirbimo pajėgumai sudaro 8000 tonų per metus. VATP duomenimis naudotas padangas 
Lietuvoje perdirba 2 įmonės, kurių bendri perdirbimo pajėgumai siekia 31,9 tūkst. tonų per metus – jų 
užtenka visoms Lietuvoje susidarančioms naudotoms padangoms perdirbti. Valstybinės atliekų 
apskaitos duomenimis 2011 m. surinkta apie 20 tūkst. tonų naudotų padangų (iš jų 93 proc. buvo 
perdirbta ir panaudota energijai gaminti).  
 
Atliekų perdirbimas ar kitoks naudojimas. Vienas iš atliekų perdirbimo būdų yra kompostavimas. 
ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuoti projektai prisidėjo prie atliekų kompostavimo 
infrastruktūros kūrimo (žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, gyventojų aprūpinimas individualaus 
kompostavimo konteineriais). GPAT programos lėšomis 2010-2013 m. laikotarpiu buvo finansuota 
17 privačių ūkio subjektų projektų, skirtų gaminių ar pakuotės atliekų surinkimo, rūšiavimo, 
apdorojimo ir perdirbimo pajėgumams stiprinti. LAAIF programos lėšomis buvo finansuojami ne 
komunalinių ar pakuotės atliekų, o statybos, gamybinių, medicinos ir kitų specifinių atliekų (įskaitant 
antrines žaliavas) surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo pajėgumų stiprinimo projektai. 2003-2013 m. 
finansuoti 79 projektai (daugiausiai projektų įgyvendino privačios įmonės). Daugiausiai lėšų buvo 
skirta pavojingų atliekų tvarkymui, pesticidų ir medicininių atliekų apdorojimui. Vertinant finansuotus 
projektus pagal sutvarkytų atliekų kiekius/ sukurtus atliekų tvarkymo pajėgumus, išsiskiria kitos 
atliekų rūšys: statybinės atliekos, biologiškai skaidžios atliekos (daugiausiai gamybos) ir antrinės 
žaliavos. 
 
2013 m. šalies mastu nebuvo įvykdyta komunalinių atliekų perdirbimo ar kitokio panaudojimo 
užduotis: perdirbta ar kitaip panaudota tik 21 proc. visų komunalinių atliekų. Nustatytą užduotį 
perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų įvykdė keturios 
savivaldybės228, tačiau šis tikslas įgyvendintas taikant vieną žemiausių pagal prioritetų hierarchiją 
atliekų panaudojimo būdų – deginimą su energijos išgavimu. 
 

4.2 Kokia yra (bus) ilgalaikė atliekų projektų, įgyvendinamų ES paramos lėšomis, įtaka aplinkos 
kokybei, socialinei ir ekonominei situacijai? 

 
Kiekybinio vertinimo (makroekonometrinio modeliavimo) rezultatai rodo, kad per 2005-2013 metus 
investavus 869,5 mln. Lt į atliekų sektorių sukurta 1295,1 mln. Lt bendros pridėtinės vertės to meto 
kainomis, o ES paramos efektyvumo koeficientas viršijo 1,4. Pratęsus poveikio vertinimą iki 2020 
metų, kai iš viso bus investuota 1276,8 mln. Lt ES paramos lėšų, suminis paramos tiesioginio ir 
netiesioginio poveikio efektas BVP per 2005–2020 m. sudarys daugiau kaip 2,6 mlrd. Lt, o efektyvumo 
koeficiento įvertis pasieks 2.  
 
ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis finansuotų atliekų sektoriaus projektų ekonominė nauda yra 
ilgalaikė, tai ypač pasireiškia per netiesioginį paramos poveikį, kai energijos gamybai naudojamas iš 
atliekų pagamintas/ išgautas kuras mažina iškastinių energijos išteklių importą. Todėl šios investicijos 
užtikrina tęstinį bendros pridėtinės vertės didinimo efektą, lyginant su scenarijumi be ES paramos. 
Investicijos turi ir reikšmingą socialinį efektą: atlikti skaičiavimai rodo, kad iš viso per 2005-

                                                 
228 Klaipėdos miesto, Neringos, Palangos ir Trakų rajono. 
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2013 metų laikotarpį naujai sukurta ir išsaugota apie 630 sąlyginių darbo vietų, t. y. darbo vietų, 
perskaičiuotų į asmenis, dirbančius pilną darbo dieną. Nors per 2014-2015 metus šį skaičių 
planuojama patrigubinti, dėl investicijų pobūdžio (didžiausia paramos dalis buvo skirta statyboms) 
tiesioginis paramos poveikis užimtumui gana trumpalaikis ir jau 2017-2018 metais beveik išnyksta. 
Teigiamą ilgalaikį poveikį užimtumui lemia projektų netiesioginiai efektai (visų pirma, žaliavų importo 
mažėjimas ir antrinių žaliavų panaudojimas), dėl kurių nuo 2018 metų planuojama išsaugoti ir naujai 
sukurti daugiau kaip 400 darbo vietų.229 
 
UŽSIENIO ŠALIŲ PRAKTIKA 
 

5.1 Kokia yra kitų ES šalių gera patirtis planuojant, skiriant finansavimą ir įgyvendinant atliekų 
tvarkymo projektus? Ko iš jų galima pasimokyti?  

 
Estijoje teikiant 2007-2013 m. ES paramą didelis dėmesys buvo skiriamas reikalavimų neatitinkančių 
komunalinių ir pramoninių sąvartynų (šiukšlynų) uždarymui, atliekų surinkimo, rūšiavimo ir 
perdirbimo projektų įgyvendinimui. Atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo projektų 
įgyvendinimui skirta 25 mln. EUR, komunalinių sąvartynų uždarymui - 18,9 mln. EUR, pramoninių 
sąvartynų uždarymui - 46 mln. EUR, atliekų tvarkymo centro plėtrai – 1,6 mln. EUR, pelenų tvarkymo 
projektams - 3 mln. EUR ES paramos. Atliekų deginimo, mechaninio ir biologinio apdorojimo 
pajėgumams ES parama nebuvo teikiama. Palyginimui, Lietuvoje ATSS projektų įgyvendinimui skirta 
daugiau nei 73 mln. EUR, BSA projektų – virš 151 mln. EUR ES paramos. Nepaisant to, kad Estijoje 
atliekų tvarkymo projektams skiriama sąlyginai mažiau ES paramos, reikiama atliekų tvarkymo 
sistema ir infrastruktūra yra sukurta, o Estija pripažinta viena iš geriausiai besitvarkančių ES šalių 
atliekų sektoriuje. Visa tai leidžia daryti prielaidą, kad efektyvios atliekų tvarkymo sistemos kūrimuisi 
reikšmingą įtaką daro ne tik atliekų tvarkymo projektų įgyvendinimui skiriama ES parama, bet ir 
atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimą skatinančios administracinės ir ekonominės priemonės, 
tokios kaip draudimas šalinti sąvartyne nerūšiuotas atliekas, dideli sąvartyno, pakuočių mokesčiai, 
depozito sistema ir kt., taip pat privačių investicijų atliekų tvarkymo sektoriuje pritraukimas. 
Remiantis Estijos pavyzdžiu, Lietuvoje atliekų tvarkymo sistemos plėtra galėtų būti skatinama taikant 
griežtesnes administracines ir ekonomines priemones.  
 
Lenkijoje 2007-2013 m. ES parama atliekų tvarkymo sektoriui skirta pagal Lenkijos infrastruktūros ir 
aplinkos veiksmų programos du prioritetus („II Atliekų tvarkymas ir žemės apsauga“ ir „IV 
Pramoninės veiklos daromo neigiamo poveikio aplinkai mažinimas ir ES reikalavimų įgyvendinimas 
įmonėse“). Teikiant ES paramą projektų įgyvendinimui buvo siekiama užtikrinti atliekų prevenciją, 
sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, skatinti atliekų perdirbimą ir kitokį 
panaudojimą, todėl buvo finansuojami atskiro rūšiuojamojo atliekų surinkimo, atliekų pirminio 
apdorojimo, perdirbimo projektai, taip pat atliekų rūšiavimo, mechaninio ir biologinio apdorojimo, 
atliekų deginimo projektai. 2007-2013 m. ES parama suteikta 50 kompleksinių komunalinių atliekų 
tvarkymo projektų, tarp jų 41 MBA ir 6 atliekų deginimo projektams (587 mln. EUR paramos), 17 
nepavojingų atliekų perdirbimo ir šalinimo veiklos finansavimo projektams (14 mln. EUR ES 
paramos). Tačiau šis, nors ir itin didelis finansavimas buvo nepakankamas, kad būtų padengti visi 
investicijų poreikiai, siekiant užtikrinti ES nustatytų atliekų tvarkymo tikslų įgyvendinimą, todėl 
Lenkijoje atliekų tvarkymo sektoriuje buvo skatinama viešojo ir privataus sektorių partnerystė. Be to, 
atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimas Lenkijoje, taip pat kaip ir Estijoje, skatinamas 
administracinėmis ir ekonominėmis priemonėmis (sąvartyno mokestis, atliekų tvarkymo reforma, 
suteikianti daugiau teisių ir pareigų savivaldybėms atliekų tvarkymo srityje, pakuočių atliekų 
tvarkymo reforma, skirta skatinti pakuočių atliekų naudojimą ir kt.). Lenkijos pavyzdys patvirtina, kad 
efektyvios atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui, nepakanka vien tik ES paramos, todėl atliekų 
tvarkymo sektoriuje būtina taikyti administracines ir ekonomines priemones, skatinančias atliekų 
tvarkymo užduočių įgyvendinimą.  
  

                                                 
229 Darant prielaidą, kad bus pasiektas bendras žaliavų importo išstūmimo efektas įvertintas ataskaitos 6.2 dalyje.    
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5.2 Kokie yra kitų ES šalių planai finansuoti atliekų sektorių 2014-2020 m.? 

 
Estijos Vyriausybės patvirtintoje 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų 
programoje numatoma, kad įgyvendinant IV prioriteto „Verslumo skatinimas, tyrimų ir inovacijų 
plėtra, siekiant užtikrinti konkurencingumą tarptautiniu mastu“ 3 konkretų tikslą „Efektyviau naudoti 
išteklius įmonėse“ bus siekiama skatinti efektyvesnį gamtinių išteklių ir energijos naudojamą, atliekų 
perdirbimą ir atliekų paruošimą perdirbti. Šiuo tikslu numatomos investicijos į naujas technologijas, 
eko-inovacijas, gamybos metodus, kurie mažina gamtinių išteklių ir energijos naudojimą, susidarančių 
atliekų kiekius. Planuojama, kad 2023 metais bus sukurti papildomi 165 000 t/m atliekų perdirbimo 
pajėgumai įmonėse, kurioms bus skirta parama. Bendrai IV prioriteto įgyvendinimui numatoma skirti 
daugiau kaip 642 mln. EUR paramos230.  
 
Lenkijai 2014-2020 metų laikotarpiu numatyta skirti daugiausiai ES paramos lėšų visoje ES - 77,6 
mlrd. EUR, iš kurių daugiau nei trečdalis bus skiriama infrastruktūros ir aplinkos projektų 
įgyvendinimui231. Paramą atliekų tvarkymo sektoriui numatoma skirti, atsižvelgiant į atliekų 
hierarchiją, teikiant prioritetą atliekų prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui bei ES 
teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui. Pirmiausia planuojama finansuoti atskiro atliekų surinkimo 
sistemos ir atliekų paruošimo perdirbimui pajėgumų plėtrą. Atliekų tvarkymo projektams planuojama 
skirti daugiau kaip 863 mln. EUR ES paramos. Paramą taip pat numatoma skirti žemės ūkio ir 
pramonės sektoriuose įgyvendinamiems projektams, skirtiems didinti energijos naudojimo 
efektyvumą, tame tarpe pramoninių atliekų panaudojimą energijai gauti. 
 

2014-2020 METŲ ES PARAMA ATLIEKŲ SEKTORIUI 
 

6.1 Kaip nacionaliniai atliekų tvarkymo sektoriaus plėtros poreikiai dera su ES lygio prioritetais 
ir uždaviniais, nustatytais strateginiuose dokumentuose ir naujuose ES sanglaudos politikos 
reglamentuose? 

6.2 Kokie 2014–2020 atliekų sektoriaus finansavimo ES lėšomis prioritetai, tikslai, uždaviniai, 
priemonės, veiklos, finansavimo poreikiai, rodikliai (rezultato, produkto) ir jų reikšmės, galimi 
pareiškėjai?  

 
Tikslai, uždaviniai, priemonės, veiklos ir finansavimo poreikiai 
 
Aplinkos ministerijos planuojami 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų 
panaudojimo prioritetai ir uždaviniai atitinka esminius atliekų sektoriaus poreikius ir valstybės 
strateginį tikslą, numatytą Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plane – mažinti 
susidarančių atliekų kiekį, užtikrinti žmonių sveikatai ir aplinkai saugų atliekų tvarkymą ir racionalų 
atliekų medžiaginių ir energetinių išteklių naudojimą, taip sumažinant gamtos, kitų išteklių naudojimą 
ir atliekų šalinimą sąvartynuose. Tikslai – sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, tobulinant 
gaminių ir pakuočių atliekų susidarymo ir tvarkymo sistemas, didinant visuomenės sąmoningumą. 
Uždaviniai - išvystyti atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemas, paskatinti atliekų perdirbimą, sukurti 
komunalinių atliekų srauto valdymo ir tvarkymo kontrolės informacines sistemas. 2014-2020 metų ES 
lėšomis planuojamos finansuoti priemonės, veiklos, lėšų poreikis priemonėms įgyvendinti ir ES lėšų 
skyrimo galimybės apibendrintos lentelėje. Lėšų poreikis priemonei „Komunalinių atliekų surinkimo ir 
pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra ir visuomenės švietimas“ yra daugiau kaip 100000 litų 
didesnis nei numatyta ES parama. 
  

                                                 
230 Detalesnė informacija interneto adresu: <http://www.struktuurifondid.ee/programming-2014-2020/>  
231 https://www.erstegroup.com/en/Press/Press-Releases/Archive/2014/3/11/EU-Cohesion-Polica-2014-2020~Research-
Zentral-Osteuropa 
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Priemonės Veiklos Lėšų poreikis 

Priemonei 
įgyvendinti 

ES lėšų 
skyrimo 
galimybės 

Komunalinių 
atliekų surinkimo 
ir pirminio 
rūšiavimo 
infrastruktūros 
plėtra ir 
visuomenės 
švietimas 

Pirminio rūšiavimo konteineriai individualioms 
valdoms ir juridinių asmenų teritorijoms, 
kompostavimo dėžės, konteineriai 
individualioms valdoms, juridinių asmenų 
teritorijoms ir viešo naudojimo teritorijoms, 
konteinerinės aikštelės ir įvairių rūšių atliekų 
konteineriai, Valstybiniame atliekų tvarkymo 
plane numatytų programų ir mokslinių darbų 
atlikimas, viešinimas. 

350 489 000 Lt 247 500 000 Lt 

Atliekų paruošimo 
perdirbti, 
pakartotinai ir 
kitaip naudoti 
pajėgumų 
sukūrimas ir 
modernizavimas 

Parama ūkio subjektams atskiro antrinių žaliavų 
(tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) paruošimo 
perdirbti įranga (rūšiavimo linijos, presai ir kiti 
apdorojimo įrenginiai) ar modernizavimas, taip 
pat įranga atliekų pakartotinio naudojimo ir/ar 
užstato sistemai įdiegti, kartu įgyvendinant 
tikslines visuomenės informavimo priemones. 

Nuo 40 816 000 Lt 
iki 56 816 000 Lt 

57 000 000 Lt 

Atliekų tvarkymo 
sistemos valdymas, 
stebėsena ir 
planavimas 

Atliekų tyrimams reikalingos laboratorinės ir 
kitos įrangos įsigijimas, atliekų apskaitos 
informacinė sistema. 

10 500 000 Lt 10 500 000 Lt 

 
Rodikliai ir jų reikšmės 
 
2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programoje nustatyti specifiniai 
Programos rezultato ir produkto rodikliai yra tinkami, tačiau gali kilti sunkumų išmatuojant produkto 
rodiklius ir būtų tikslinga nustatyti papildomus produkto rodiklius priemonių lygiu (plačiau žr. 
ataskaitos 7.2.2 dalį).  
 
Galimi pareiškėjai 
 

 Atskiro atliekų surinkimo infrastruktūros - žaliųjų atliekų tvarkymo susidarymo vietoje 
įrenginių (kompostavimo dėžės) ir maisto/ virtuvės atliekų surinkimo bei apdorojimo 
priemonių įsigijimo bei įrengimo projektams – savivaldybės. 

 Atskiro atliekų surinkimo infrastruktūros - antrinių žaliavų konteinerių įsigijimo ir 
konteinerinių aikštelių įrengimo projektams – savivaldybės. 

 Atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir kitaip naudoti pajėgumų sukūrimo ir 
modernizavimo - antrinių žaliavų (tarp jų gaminių ir pakuočių atliekų) paruošimo perdirbti 
įrangos (rūšiavimo linijos, presai ir kiti apdorojimo įrenginiai) įsigijimo ar modernizavimo 
projektams – privatūs ūkio subjektai. 

 Užstato sistemos diegimo projektams – užstato sistemos administratoriai, prekybos vietų, 
kuriose privaloma įrengti vienkartinių pakuočių priėmimo ir užstato grąžinimo vietas 
valdytojai ir jiems sutartiniais pagrindais paslaugas (pakuočių priėmimo ir užstato grąžinimo) 
teikiantys ūkio subjektai 

 Atliekų tvarkymo sistemos valdymo, stebėsenos ir planavimo - atliekų apskaitos informacinės 
sistemos modernizavimo projektams – Aplinkos ministerija ir (arba) Aplinkos apsaugos 
agentūra. 

 Atliekų tvarkymo sistemos valdymo, stebėsenos ir planavimo - laboratorinės įrangos atliekų 
sudėčiai nustatyti įsigijimas, atliekų rūšių ir tvarkymo būdų identifikavimo studijų ir praktinių 
darbų atlikimas projektams – Aplinkos ministerija ir (arba) Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

6.3 Kokios galimybės finansuoti atliekų sektoriaus projektus pagal kitų institucijų 
administruojamas priemones? 
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Pagal 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektą, įgyvendinant 
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.2 uždavinį „Padidinti MVĮ 
investicijas į eko-inovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias technologijas“, Ūkio ministerija 
numato finansuoti veiklas, kurios yra aktualios ir atliekų tvarkymo sektoriui, t. y. technologinių ir 
netechnologinių eko-inovacijų diegimas ir skatinimas, konsultacinių (ekspertinių) paslaugų teikimas 
mažoms ir vidutinėms įmonėms efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo 
klausimais. 3.3.2 uždavinio įgyvendinimui numatoma skirti 320 mln. Lt ES paramos.  
 
Į 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos projektą įtraukta 5C tikslinė sritis „Atsinaujinančių 
energijos išteklių, šalutinių projektų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo 
palengvinimas bioekonomikos tikslais“. Įgyvendinant 5C tikslinę sritį, Žemės ūkio ministerija planuoja 
finansuoti šias veiklas, kurios aktualios ir atliekų tvarkymo aspektu: priminės žemės ūkio produkcijos 
gamybos procese susidarančių atliekų panaudojimas biokurui, mėšlo ir kitokių gyvūninių ir organinių 
atliekų utilizavimas ir panaudojimas biodujų gamybai, miškininkystės produktų gamybos procese 
susidarančių atliekų panaudojimas ir kt.  
 

6.4 Ar numatyti veiksmai įgyvendinti Partnerystės sutartyje numatytas ex ante sąlygas yra 
realūs? Kokie papildomi veiksmai reikalingi, siekiant, kad 2014–2020 m. ES paramos lėšos būtų 
panaudotos efektyviai (kokios nacionalinės ex ante sąlygos turi būti užtikrintos)? 

 
2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekte nurodyta, kad atliekų 
sektoriui taikoma išankstinė sąlyga – ekonominiu ir aplinkos požiūriu tvaraus investavimo į atliekų 
sektorių, visų pirma rengiant atliekų tvarkymo planus pagal Direktyvą 2008/98/EB ir pagal atliekų 
hierarchiją, skatinimas – yra įgyvendinta. Pagrindinis atliekų sektoriaus iššūkis bus įgyvendinti VATP 
numatytus tikslus, susijusius su atliekų paruošimo pakartotinai naudoti ir perdirbti tikslų 
įgyvendinimu. 2013 metais šalies mastu nebuvo įvykdyta komunalinių atliekų perdirbimo ar kitokio 
panaudojimo užduotis: perdirbta ar kitaip panaudota tik 21 proc. visų komunalinių atliekų.  
 
VATP nustatytų tikslų įgyvendinimas priklausys nuo daugelio veiksnių, tokių kaip vykdomų MBA 
projektų sėkmingas užbaigimas, pakankamų atliekų deginimo pajėgumų sukūrimas, aiškus, pastovus ir 
subalansuotas atliekų sektoriaus teisinis reguliavimas, savivaldybių požiūris į kuriamą atliekų 
tvarkymo sistemą ir gebėjimai ją efektyviai administruoti, politinė valia priimti nepopuliarius 
sprendimus, didinančius gyventojų mokamus mokesčius už atliekų tvarkymą (šalinimą ir kt.). 
Nurodytų problemų sėkmingas sprendimas yra nacionalinės ES struktūrinių fondų investicijų sėkmės 
sąlygos. 
 

7.1 Kokie efektyviausi finansavimo būdai ir principai? Ar efektyvu būtų atliekų sektoriuje taikyti 
finansų inžinerijos, viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdus? Kokie šių būdų 
privalumai/trūkumai? Kokios finansų inžinerijos taikymo galimybės ir sąlygos?  

 
Rūšiuojamojo surinkimo priemonės ir aikštelės joms pastatyti. Aikštelių rūšiuojamojo surinkimo 
priemonėms pastatyti įrengimo finansavimas, rūšiuojamojo surinkimo priemonių, išskyrus priemones 
skirtas pakuočių atliekoms surinkti, yra savivaldybių prievolė. Pakuočių atliekų rūšiuojamojo 
surinkimo priemonių įsigijimą privalo finansuoti tiek gamintojų ir importuotojų organizacijos, tiek 
savivaldybės. Grąžinamos subsidijos taikymas plėtojant šią sistemą sunkiai įgyvendinamas dėl 
finansinių minėtų subjektų galimybių ir interesų skirtumų. Todėl rūšiuojamojo atliekų surinkimo 
sistemos sukūrimui siūlomas ES paramos būdas – negrąžinama subsidija. 
 
Rūšiuojamojo surinkimo sistemai kurti numatytos ES paramos paskirstymo principai. Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos skyrimas tolydžiai regionų plėtrai skatinti yra vienas iš pagrindinių ES 
prioritetų. Pagrindinis nacionalinės regioninės politikos tikslas - mažinti socialinius ir ekonominius 
skirtumus tarp regionų ir regionų viduje, skatinti visos valstybės teritorijos tolygią ir tvarią plėtrą Tuo 
pačiu, skirstant ES paramą, turi būti atsižvelgta į paramos efektyvumą siekiant pagrindinio atliekų 
tvarkymo sistemos tikslo – mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį. Atsižvelgiant į tai ES paramą 
atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemoms kurti siūloma skirstyti atsižvelgiant į du pagrindinius 
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kriterijus – atitinkamos teritorijos, kuriai skiriama ES parama gyventojų skaičių ir šios teritorijos 
gyventojų sąvartyne šalinamą atliekų kiekį (kuo didesnis kiekis šalinamas sąvartyne, tuo didesnė 
parama skiriama). Tokio principo taikymas subalansuoja socialiai teisingą ES paramos paskirstymą 
tarp regionų ir leidžia siekti valstybės tikslų. 
 
Pakuotės atliekų paruošimas naudoti. Ūkio subjektai, užsiimantys atliekų paruošimu naudoti dėl 
įvairių priežasčių neturi didelio suinteresuotumo pasinaudoti ES parama. Interesas pasinaudoti 
parama siejamas su dideliu paramos intensyvumu (nuo 30 iki 50 proc.) ir tik gaunant paramą kaip 
negrąžinamą subsidiją. Todėl šiems projektams siūloma teikti paramą negrąžinamos subsidijos būdu. 
Pagrindinis ES paramos skyrimo principas – rezultatų efektyvumas, t. y. antrinių žaliavų teigiami 
kokybiniai pokyčiai. 
 
Vienkartinės pakuotės užstato sistema savo esme lygiavertė atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
sistemoms – mažinamas sąvartyne šalinamų atliekų kiekis. Tuo pačiu šios sistemos efektyvumas yra 
didesnis. Be to, vienkartinės pakuotės užstato sistemos įgyvendinimui skirtas mažas laikotarpis. 
Sistema turi pradėti veikti 2016 metų pradžioje, o jos įgyvendinimui būtinos didelės finansinės 
investicijos, kurias galų gale padengs vartotojas. Siekiant sumažinti sistemos įvedimo kaštus siūloma 
paramos forma – negrąžinama subsidija.  
 
Kiti projektai. Atsižvelgiant į tai, kad atliekų apskaitos informacinės sistemos tobulinimas, 
laboratorinės įrangos atliekų sudėčiai nustatyti įsigijimas, atliekų rūšių ir tvarkymo būdų 
identifikavimo studijų ir praktinių darbų atlikimas yra numatyti nacionaliniame strateginiame 
dokumente, taip pat į tai, kad pagal nustatytą teisinį reguliavimą galima aiškiai ir skaidriai nustatyti 
galimą pareiškėją, atliekų apskaitos informacinės sistemos modernizavimo projektų atrankai 
taikytinas valstybės projektų atrankos būdas. Paramos būdas – negrąžinama subsidija. 
 
Išanalizavus situaciją atliekų sektoriuje ir atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos planuojamas finansuoti 
priemones, skirstant 2014-2020 metų paramą siūlomas taikyti vienintelis projektų finansavimo būdas 
– negrąžinama subsidija. Atsižvelgiant į ataskaitoje išdėstytus motyvus , gamintojų ir importuotojų 
organizacijų teisinį statusą, jų (organizacijų) ir savivaldybių finansines galimybes, mažą ūkio subjektų 
interesą investuoti į paruošimo naudoti įrenginių modernizavimą, užstato sistemos poveikį 
vartotojams, negrąžinama subsidija yra vienintelis efektyvus finansavimo būdas, labiausiai 
stimuliuojantis ES paramos įsisavinimą ir sudarantis prielaidas komunalinių atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtrai, siekiant sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį.  
 
Finansų inžinerijos priemonių taikymas taip pat nėra tikslingas, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos rinka 
ir atliekų kiekiai nėra dideli, kad ūkio subjektai būtų suinteresuoti investuoti nuosavas lėšas į brangiai 
kainuojančias, modernias atliekų paruošimo perdirbti technologijas. Be to, galimybė gauti nacionalinių 
programų (GPAT, LAAIF subsidijas) atitinkamų technologijų įsigijimui mažintų ES lėšomis 
finansuojamų finansinių instrumentų patrauklumą. 
 
Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė. VPSP finansavimo schemos gali būti taikomos 
priemonėms, kuriose pareiškėjai yra viešo sektoriaus subjektai, o partneriai gali būti privatūs ūkio 
subjektai. Svarbiausi šio projektų finansavimo būdo privalumai ir tai, kad privatus subjektas užtikrina 
nuosavų lėšų įnašą į projektą, taip pat dažniausiai atsineša savo know how ir pažangias šiuolaikines 
technologijas. Vis dar aktualus šio būdo taikymo trūkumas Lietuvoje yra menki viešo sektoriaus 
gebėjimai VPSP konkursų organizavimo ir įgyvendinamų projektų administravimo srityse. 
Pažymėtina, kad Europos Komisijos iniciatyva atnaujinta teisinė bazė leidžia lengviau panaudoti ES 
struktūrinių ir investicinių fondų lėšas VPSP projektuose. 
 
Teikiant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų paramą atliekų tvarkymo projektams, VPSP galima 
taikyti pagal priemonės “Atliekų tvarkymo sistemos valdymas, stebėsena, planavimas” veiklą “Atliekų 
apskaitos informacinės sistemos modernizavimas”; pagal priemonę “Komunalinių atliekų surinkimo ir 
pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra”; radioaktyvių atliekų saugyklos Maišiagaloje likvidavimo 
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projekte ir numatytų deginimo gamyklų statybos projektuose, tuo atveju, jeigu valstybė norėtų 
išlaikyti įtaką šiai specifinei veiklai. 
 
Visais išvardintais atvejais, kai galimas VPSP projektų įgyvendinimo būdas, projektai turi būti 
pakankamai dideli (minimali projekto, kuriam tinkamas VPSP įgyvendinimo būdas vertė – 20 mln. Lt) 
ir ilgalaikiai (t. y. privatus partneris ne tik sukuria turtą, bet ir jį eksploatuoja mažiausiai 10 metų). 
Prieš priimant sprendimus projektų įgyvendinimui naudoti VPSP schemas, svarbu atlikti galimybių 
studijas ir įsitikinti, kad projektų efektyvumas arba vertė už pinigus (angl. value for money) yra 
teigiama ir šis būdas yra optimalus projekto įgyvendinimui. 
 

7.2 Kokie galimi projektų atrankos kriterijai? Kokie galėtų būti tinkamiausi projektai ir jų 
rodikliai priemonėms įgyvendinti? 

 
Galimi projektų atrankos kriterijai nurodyti ataskaitos 8.2 dalyje, įgalimi papildomi priemonių 
rodikliai – ataskaitos 7.2.2 dalyje. 
 

7.3 Kokie yra administravimo gebėjimai įgyvendinti naujus atliekų tvarkymo projektus ir taikyti 
įvairesnes paramos teikimo formas? 

 
Atliekų sektorius jau daugiau nei dešimt metų yra finansuojamas ES ir nacionalinių programų (GPAT, 
LAAIF) lėšomis. Institucijos, atsakingos už šiomis lėšomis įgyvendinamų atliekų tvarkymo projektų 
administravimą, taip pat atliekų tvarkymo sektoriuje veikiantys subjektai, kurie pasinaudojo 
finansavimo galimybėmis (savivaldybės, RATC, atliekų tvarkytojai ir kt.) yra sukaupę pakankamai 
patirties. Dalis veiklų, numatomų finansuoti 2014-2020 metų laikotarpiu yra panašios į anksčiau 
finansuotas veiklas ir veiklas kurios finansuotos GPAT ir LAAIF programų lėšomis. Sukaupta atliekų 
tvarkymo projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis gali būti sėkmingai panaudota planuojant 
2014-2020 metų ES struktūrinių fondų lėšomis numatomus finansuoti atliekų tvarkymo projektus. 
Kadangi 2014-2020 metų numatyta tam tikrų projektų atranka konkurso būdu, siekiant užtikrinti 
sklandų projektų įgyvendinimą, tikslinga išnagrinėti projektų finansavimo GPAT ir LAAIF programos 
lėšomis problematiką – sunkumų ir klaidų identifikavimas leistų užtikrinti efektyvesnį ES struktūrinių 
fondų lėšomis planuojamų finansuoti projektų, kurie bus atrenkami konkurso būdu, įgyvendinimą. 
 
VPSP projektai yra gana naujas reiškinys Lietuvoje, todėl viešojo sektoriaus subjektų gebėjimai juos 
tinkamai administruoti kol kas nėra pakankami. Galima išskirti du VPSP projektų etapus: 1) konkurso 
organizavimo ir nugalėtojo pasirinkimo (iki sutarties pasirašymo) ir 2) projekto įgyvendinimo. 
Pirmajame etape, siekiant užpildyti kompetencijos spragas, tikslinga pasitelkti išorės konsultantus, 
kurie galėtų suteikti konsultacijas teisiniais, finansiniais ir techniniais klausimais. Šios srities 
konsultacijoms naujajame programavimo laikotarpyje, tikėtina, bus galima gauti paramą. Išorės 
konsultacijos labai sumažintų riziką ir pagerintų projektų kokybę. Antrajame (projektų įgyvendinimo) 
etape labai svarbūs viešojo sektoriaus subjektų administraciniai gebėjimai įgyvendinamų projektų 
kontrolės ir priežiūros srityje. Projektų įgyvendinimo efektyvumui didinti būtina organizuoti viešojo 
sektoriaus subjektų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus (jų finansavimas gali būti dalinai 
padengiamas iš ES struktūrinių fondų lėšų). Galimas ir išorės konsultantų samdymas sudėtingesnių 
problemų sprendimui. 
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REKOMENDACIJOS 

Eil. 
Nr. 

Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės jai įgyvendinti Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

1.  Netinkamai nustatyta rezultato rodiklio „į sąvartynus 
patenkančių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio 
sumažėjimas, palyginti su 2000 metais“ pradinė reikšmė ir 
skaičiavimo metodika. SSVP priede nurodyta pradinė rodiklio 
reikšmė (547 000 tonų) neatitinka VSATP pateikiamų duomenų 
apie 2000 m. susidariusių ir pašalintų komunalinių biologiškai 
skaidžių atliekų kiekį (susidarė – 765 550 tonų, pašalinta – 
725 200 tonų). Netinkamai nurodytas rodiklio matavimo vienetas: 
rodiklio aprašyme nurodyta, kad rodiklis matuojamas 
procentiniais punktais, tačiau pagal pateiktą formulę skaičiuojama 
kiek biologiškai skaidžių atliekų buvo pašalinta konkrečiais metais 
procentais lyginant su 2000 m. kiekiu. Atsižvelgiant į tai, kad 
sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
kiekio rodiklis yra stebimas šalies mastu ir už jo įgyvendinimą 
atsiskaitoma Europos Komisijai, SSVP priede pateiktas rodiklio 
aprašymas, rodiklio apskaičiavimo metodika ir matavimo 
periodiškumas turi būti suderinti su aplinkos ministro įsakymu 
patvirtinta sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai 

skaidžių atliekų kiekio vertinimo metodika232. 

1. Pakeisti SSVP priedą ir patikslinti rezultato rodiklio 
apskaičiavimo metodiką atsižvelgiant į pateiktas 
rekomendacijas dėl rodiklio ir jo apskaičiavimo metodikos 
tobulinimo (plačiau žr. ataskaitos 2.2.5 skyriuje ir 18 
lentelėje). 

2. SSVP priede ir projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti 
papildomą Priemonės rezultato rodiklį „sąvartynuose 
šalinamų komunalinių atliekų kiekio sumažėjimas“ (lyginant 
su 2010 m.). 

Aplinkos 
ministerija 

Iki 2015 m. 

2.  Centralizuotai renkama informacija apie komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemas savivaldybėse yra neaiški ir 
nepakankama sukurtos infrastruktūros efektyvumui, būklei 
ir investicijų poreikiams įvertinti. Įvairių šaltinių investicijomis 
į atliekų sektorių siekiama sukurti efektyvią atliekų tvarkymo 
sistemą, kuri užtikrintų sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio 
mažinimą, tačiau valstybėje nėra įrankių efektyviam tokios 
sistemos valdymui. Vertinimo metu nuolat trūko patikimos ir 
išsamios informacijos apie atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir jos 
finansavimo šaltinius (veikiančių DGASA skaičių, konteinerinių 
aikštelių ir antrinių žaliavų konteinerių skaičių ir kt.). Norint 

1. Renkamos informacijos apie komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemas Lietuvos savivaldybėse kokybei pagerinti papildyti 
Informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, 
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir 
kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių 
vykdymą atliekų tvarkymo srityje teikimo tvarkos aprašą 
(patvirtintas aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu 
Nr. D1-863): 

a. 1 priedo 4 lentelėje nurodyti, kurios DGASA/APP buvo 
įrengtos įgyvendinant ISPA ir Sanglaudos fondo lėšomis 
finansuotus projektus ir kuriais metais pradėjo veikti 

Aplinkos 
ministerija 

2015 m. I ketv. 

                                                 
232 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties 
nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
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Eil. 
Nr. 

Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės jai įgyvendinti Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

valstybės mastu valdyti procesus ir planuoti investicijų poreikius 
efektyviam atliekų tvarkymo infrastruktūros (pavyzdžiui, 
rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemos) funkcionavimui būtina 
turėti išsamią informaciją apie savivaldybių turimas priemones, jų 
efektyvumą, nusidėvėjusias priemones, naujų priemonių poreikį, 
lėšų poreikį sistemai atnaujinti ir kt.  

kiekviena DGASA/ APP; 
b. Patikslinti 1 priedo 6 lentelę ir jos pildymo instrukciją: 

nurodyti, kokio laikotarpio duomenys teikiami 
(pavyzdžiui, situacija einamųjų metų sausio 1 dieną); 
nurodyti, kiek konteinerių savivaldybė dieną turėjo, 
kiek naudojo; kiek konteinerių trūko ir kiek buvo 
numatyta įsigyti (trūkstamų ir numatomų įsigyti 
konteinerių skirtumas rodytų, koks numatomas 
konteinerių trūkumas savivaldybėse einamųjų metų 
pabaigoje);  

c. 1 priedo 6 lentelėje atskirai nurodyti, iš kokių lėšų buvo 
įsigyti turimi konteineriai (turimų konteinerių skaičius 
turi sutapti su konteinerių, įsigytų iš įvairių 
finansavimo šaltinių, suma);  

d. Atskirai nurodyti, iš kokių lėšų planuojama įsigyti 
numatytus įsigyti konteinerius (iš įvairių lėšų 
numatomų įsigyti konteinerių suma turi sutapti su 
bendru numatomų įsigyti konteinerių skaičiumi); 

e. Detalizuoti, kiek ir kokio tipo antrinių žaliavų 
konteinerių turi savivaldybė (antžeminiai, pusiau įkasti, 
požeminiai); 

f. Atskirą lentelę skirti informacijai apie gyventojų 
aprūpinimą konteineriais biologiškai skaidžioms 
atliekoms, tokių konteinerių poreikį; 

g. Atskirą lentelę skirti informacijai apie tekstilės atliekų 
surinkimo priemones. 

2. Viešai skelbti apibendrintus kiekvienų metų duomenis 
internete, užtikrinti duomenų palyginamumą. 

3. Planuojant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų 
panaudojimą, numatyti lėšas duomenų bazės apie atliekų 
tvarkymo infrastruktūrą ir rūšiuojamojo atliekų surinkimo 
sistemą sukūrimui/ atitinkamų funkcionalumų atliekų 
apskaitos informacinėje sistemoje įdiegimui, kad būtų 
galima būtų vertinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo 
sistemos būklę, tendencijas, poreikius, efektyvumą, planuoti 
investicijas ir kt. Į šią duomenų bazę turėtų būti perkelti 
duomenys, renkami pagal Informacijos apie regioniniuose 

Aplinkos 
ministerija 

2016 m. I ketv. 
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Eil. 
Nr. 

Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės jai įgyvendinti Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame strateginiame 
atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje 
teikimo tvarkos aprašą (patvirtintas aplinkos ministro 2012 
m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-863). 

3.  Galimi netikslumai apskaičiuojant BSA projektų grynąsias 
pajamas ir dėl to kylanti nepakankamo projektų finansinio 
gyvybingumo rizika. Grynųjų pajamų vertinimas pajamas 
generuojantiems projektams privalo būti atliekamas neatsietai 
nuo projektų finansinio gyvybingumo ir gyventojų gebėjimo 
mokėti vertinimo. Vertinimo metu analizuoti įgyvendinamų BSA 
projektų grynųjų pajamų skaičiavimai, tačiau ekspertams nebuvo 
pateikti atnaujinti projektų finansinio gyvybingumo ir gyventojų 
mokumo įvertinimai. Išanalizavus pateiktus projektų grynųjų 
pajamų skaičiavimus, matoma rizika, kad projektai nėra 
finansiškai gyvybingi. Siekiant pagrįsti projektų gyvybingumą, 
būtina įvertinti projektų finansinį gyvybingumą užtikrinančius 
išorinius finansavimo šaltinius. Iš naujo neįvertinus projektų 
vykdytojų įnašo finansavimo šaltinių ir grynųjų pajamų 
skaičiavimų teisingumo yra rizika, kad ateityje atlikus projektų 
finansinį auditą gali būti sumažinta projektams skirtos ES 
struktūrinės paramos dalis.  

1. Įvertinti visų BSA projektų naujausius patvirtintus 
investicijų dydžius, jų finansavimo struktūrą ir paskolų 
grąžinimo šaltinius (jeigu investicijos dalinai finansuojamos 
paskolomis). 

2. Atlikti BSA projektų, kurių finansinės prielaidos ir rezultatai 
pakito, lyginant su parengtose galimybių studijose 
pateiktomis prielaidomis ir rezultatais, kaštų-naudos 
analizės finansinių skaičiavimų atnaujinimą, įvertinant 
projektų finansavimo struktūros, paskolų grąžinimo šaltinių 
ir projektų gyvybingumo pagrįstumą.  

3. Jeigu vartų mokesčio išaugimas nėra pilnai įtrauktas į 
grynųjų pajamų ir trūkstamo finansavimo įvertinimą, atlikti 
grynųjų pajamų ir trūkstamo finansavimo perskaičiavimus. 
Tinkamai atlikti projektų kaštų-naudos finansiniai 
perskaičiavimai leistų nustatyti pagrįstą projektų 
finansavimo laipsnį iš ES struktūrinės paramos. 

APVA 2015 m. I ketv. 

4.  Yra rizika, kad planuojamas nepakankamos 2014-2020 metų 
ES struktūrinių fondų investicijos į atliekų rūšiuojamojo 
surinkimo infrastruktūros plėtrą. Atlikus atliekų rūšiuojamojo 
surinkimo sistemos sukūrimui reikalingų lėšų poreikio analizę 
nustatyta, kad, pagal savivaldybių pateiktus duomenis, 2014-2020 
metų laikotarpiu planuojamos ES struktūrinių fondų investicijos 
yra nepakankamos. Net ir perskirsčius lėšas tarp Aplinkos 
ministerijos planuojamų finansuoti priemonių ir veiklų yra lėšų 
trūkumas. Be to, parengus Valstybiniame atliekų tvarkymo plane 
numatytą bioskaidžių atliekų tvarkymo priemonių planą, gali 
padidėti lėšų poreikis bioskaidžių atliekų tvarkymo priemonėms 
įgyvendinti. Pagal 2014 m. birželio mėn. Komisijos komunikatą Nr. 

1. Perskirstyti atliekų sektoriui numatytas 2014-2020 metų ES 
struktūrinių fondų lėšas tarp priemonių padidinant 
komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo 
infrastruktūros plėtrai numatytą finansavimą (plačiau žr. 
ataskaitos 7.2.4 skyrių). 

2. Atsižvelgiant į riziką, kad ES struktūrinių fondų parama 
atliekų rūšiuojamojo surinkimo konteinerių pirkimui 
negalės būti teikiama, įvertinti planuojamos paramos 

schemos atitikimą valstybės pagalbos gairėms233. Jei ši 
prielaida pasitvirtintų, kreiptis į kompetentingas ES 
institucijas dėl individualaus sprendimo. 

Aplinkos 
ministerija 

Iki 2015 m. 

3. Išnaudoti gamintojų ir importuotojų organizacijų galimybes Savivaldybės, Iki 2015 m.  

                                                 
233Komisijos komunikatas Nr. 2014/C 200/01 “2014–2020 m. “Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės”. 
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Eil. 
Nr. 

Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės jai įgyvendinti Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

2014/C 200/01 “2014–2020 m. “Valstybės pagalbos aplinkos 
apsaugai ir energetikai gairės” pakuočių atliekų rūšiuojamojo 
surinkimo konteinerių pirkimas gali būti priskiriamas prie atvejų, 
kai valstybės pagalbos teikti negalima. Jei pakuočių atliekų 
rūšiuojamojo surinkimo konteinerių įsigijimas patektų į „teršėjas 
moka“ sąvokos turinio apimtis, rūšiuojamojo surinkimo 
konteinerių įsigijimui ES struktūrinė parama negalėtų būti 
skiriama. 

finansuoti pakuotės atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
sistemos atnaujinimą ir plėtrą.  

4. Išanalizuoti rinkliavos ar kito mokesčio už komunalinio 
srauto atliekų tvarkymą didinimo galimybes didinant 
(įtraukiant) šio mokesčio sudedamąją dalį atliekų 
rūšiuojamojo surinkimo sistemų plėtrai ir tokioms 
galimybėms esant didinti rinkliavą ar kitą mokestį 
savivaldybėse. 

5. Įvertinti galimybes dalį lėšų projektų bendrajam 
finansavimui gauti iš komunalines paslaugas savivaldybėms 
teikiančių įmonių. 

Aplinkos 
ministerija 

5.  Neužtikrintas tinkamas pasirengimas ES struktūrinių fondų 
lėšų naudojimui ir dėl to kylanti rizika neįgyvendinti atliekų 
tvarkymo tikslų ir užduočių, laiku neįgyvendinti projektų. 
Laiku vykdomas pasirengimas ES struktūrinės paramos 
panaudojimui (projektų finansavimo sąlygų aprašų patvirtinimas, 
valstybės projektų sąrašų sudarymas ir kt.), atsakingų institucijų 
funkcijų savalaikis atlikimas ir pakankamų terminų paraiškoms 
pateikti nustatymas sudaro prielaidas parengti kokybiškesnius 
projektus ir efektyviau panaudoti ES struktūrinę paramą. 2007-
2013 metų laikotarpiu buvo nustatyti per trumpi BSA projektų 
paraiškų ir galimybių studijų parengimo terminai, reikalavimai 
projektams nebuvo pakankamai aiškūs ir apibrėžti, trūko žinių ir 
patirties biologiškai skaidžių atliekų infrastruktūros kūrimo 
srityje stoka, valstybės mastu nebuvo aiškios strategijos dėl 
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumų kūrimo, nebuvo 
atlikta komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
alternatyvų analizė. Prieš tvirtinant Priemonės aprašymą buvo 
tikslinga parengti studiją, skirtą išnagrinėti biologiškai skaidžių 
atliekų infrastruktūros poreikius valstybės mastu, nustatyti 
tinkamiausias įrenginių vietas, pajėgumus ir technologines 
galimybes). Tinkamas išankstinis pasirengimas padėtų ne tik 
efektyviau panaudoti ES lėšas, bet ir palengvintų projektų 
įgyvendinimą. BSA projektų įgyvendinimo patirtis rodo, kad 
projektų vykdytojai įgyvendinimo etape susidūrė su viešųjų 
pirkimų organizavimo sunkumais (problemos, nustatant 
kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams ir pirkimo objektui, tiekėjų 

1. Rengiant ir keičiant priemonių aprašus ir projektų 
finansavimo sąlygų aprašus užtikrinti gaudesnį Aplinkos 
ministerijos, APVA ir potencialių pareiškėjų 
bendradarbiavimą: 
a. rengiamus ir/ar keičiamus dokumentų projektus 

derinti su suinteresuotais asmenimis; 
b. organizuoti numatomų įgyvendinti projektų aptarimus 

su numatomais pareiškėjais.  
2. Siekiant išvengti projektų įgyvendinimo vėlavimų, kuriuos 

sąlygoja problemos viešųjų pirkimų organizavimo etape: 
a. įvertinti šabloninių viešųjų pirkimų dokumentų 

naudojimo (pildymo) metodikos ir/ar rekomendacijų 
parengimo tikslingumą ir, esant poreikiui, parengti 
šiuos dokumentus; 

b. atnaujinant šabloninius dokumentus, užtikrinti, kad 
pakeitimai būtų daromi atsižvelgiant ne tik į Viešųjų 
pirkimų tarnybos, vadovaujančios institucijos 
išaiškinimus ir naujausius Viešųjų pirkimų įstatymo 
pakeitimus, bet ir vertinant informaciją, leidžiančią 
nustatyti, kurios pirkimo dokumentų nuostatos yra 
nepakankamai aiškios ar suprantamos tiekėjams (t. y. 
dalyvaujančių tiekėjų prašymai paaiškinti pirkimo 
dokumentus, pretenzijos dėl pirkimo dokumentuose 
nustatytų sąlygų ir pan.). 

3. Rengiant konkurso būdu numatomos įgyvendinti 
priemonės, skirtos atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai 

Aplinkos 
ministerija, 
APVA 

Iki 2015 m. II 
ketv. 
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Eil. 
Nr. 

Problema ar rizika Rekomendacija ir siūlomos priemonės jai įgyvendinti Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinimo 
terminas 

pasiūlytų kainų neatitikimai suplanuotai sumai ir kt.), kurie 
sąlygojo teisminius ginčus ir prailgino projekto įgyvendinimo 
terminus. Visa tai didina riziką laiku neįgyvendinti BSA projektų. 

ir kitaip naudoti pajėgumų sukūrimui ir modernizavimui 
aprašą ir projektų finansavimo sąlygų aprašą įvertinti 
panašių GPAT ir LAAIF programų lėšomis finansuotų 
projektų įgyvendinimo patirtį (tikslinga atlikti atskirą GPAT 
ir LAAIF programų lėšomis finansuotų atliekų sektoriaus 
projektų įgyvendinimo ir poveikio vertinimą). 

4. Organizuoti atliekų paruošimo perdirbti, pakartotinai ir 
kitaip naudoti srities mokymus įgyvendinančios institucijos 
darbuotojams. 

6.  Nesukurti finansiniai ir teisiniai mechanizmai, skatinantys 
savivaldybių interesą kurti efektyvią komunalinių atliekų 
tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų savivaldybėms nustatytų 
komunalinių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą. 
Savivaldybės pagal Atliekų tvarkymo įstatymo ir VATP nuostatas 
yra atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų 
organizavimą bei komunalinių atliekų tvarkymo užduočių 
vykdymą. Tačiau nėra sukurtos ekonominės ir/arba kitos 
paskatos, sukuriančios prielaidas savivaldybėms turėti interesą 
siekti, kad komunalinių atliekų sistema funkcionuotų maksimaliai 
efektyviai ir būtų vykdomos savivaldybėms nustatytos 
komunalinių atliekų tvarkymo užduotys. Be to, nėra priimti 
sprendimai dėl MBA įrenginiuose sukurtų produktų panaudojimo, 
tai gali turėti neigiamos įtakos atliekų tvarkymo užduočių 
vykdymui. 

1. Inicijuoti įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, 
nustatančius mokesčius, sankcijas ar kt. poveikio priemones 
savivaldybėms už komunalinių atliekų tvarkymo užduočių 
neįgyvendinimą. Priėmus pakeitimus sistemingai 
kontroliuoti savivaldybes ir užtikrinti, kad mokesčiai ir 
(arba) sankcijos už komunalinių atliekų tvarkymo užduočių 
nevykdymą būtų realiai taikomi.  

2. Priimti sprendimus dėl MBA įrenginiuose sukurtų produktų 
panaudojimo. 

Aplinkos 
ministerija, 
Regionų 
aplinkos 
apsaugos 
departamentai 

Teisės aktų 
pakeitimus 
priimti iki 
2016 metų.  

7.  Egzistuojanti „dualistinė“ pakuočių atliekų surinkimo sistema 
trukdo rūšiuojamojo surinkimo sistemos plėtrai. Dalis 
pakuočių atliekų iš rūšiuojamojo surinkimo sistemos surinkimo 
priemonių pavagiamos ir parduodamos papildančiose sistemose 
veikiantiems subjektams. 

Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, eliminuojančius galimybę 
vykdyti pakuotės atliekų tvarkymo užduotis, tvarkant supirktas 
pakuotės atliekas arba papildančiose sistemose surenkant 
pakuotės atliekas už jas mokėti gyventojams. 

Aplinkos 
ministerija 

Teisės aktų 
pakeitimus 
priimti iki 
2016 metų. 

8.  Kai kurios savivaldybės neturi intereso ieškoti lėšų ES 
finansuojamų projektų bendrajam finansavimui. Dėl šios 
priežasties yra rizika, kad dalis ES paramos, skirtos savivaldybėms 
rūšiuojamojo surinkimo priemonėms įsigyti ir aikštelėms 
rūšiuojamojo surinkimo priemonėms pastatyti nebus panaudota. 

Inicijuoti konsultacijas su savivaldybėmis, gamintojų ir 
importuotojų organizacijomis dėl alternatyvių lėšų šaltinių 
projektų bendrajam finansavimui užtikrinti. 

Aplinkos 
ministerija, 
APVA 

Nedelsiant 
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PRIEDAI 

 

1 PRIEDAS.  ES ŠALIŲ (ESTIJOS IR LENKIJOS) GEROSIOS PRAKTIKOS 
ANALIZĖ 

Šiame priede analizuojami vertinimo klausimai: 
 

 (5.1 klausimas) Kokia yra kitų ES šalių gera patirtis planuojant, skiriant finansavimą ir 
įgyvendinant atliekų tvarkymo projektus? Ko iš jų galima pasimokyti? 

 (5.2 klausimas) Kokie yra kitų ES šalių planai finansuoti atliekų sektorių? 
 
Suderinus su užsakovu ES valstybių narių gerosios praktikos analizei buvo pasirinkta Estija ir Lenkija. 
 

Estijos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos analizė 
 
Atliekų tvarkymo politika ir teisinis reguliavimas 
 
Estijoje atliekų tvarkymo politikos teisinį pagrindą sudaro 2004 m. priimta pataisyta trečioji Atliekų 
tvarkymo įstatymo redakcija, kuri nustato atliekų tvarkymo, pervežimo ir surinkimo sąlygas. 
Remiantis šiuo įstatymu, nuo 2007 m. įgyvendinat atliekų tvarkymo politiką pereita nuo trijų lygių prie 
dviejų: nacionalinio ir savivaldos lygių, atsisakant trečiojo – regioninio – lygio234. Atliekų tvarkymo 
tikslai ir gairės yra įvardintos 2007 m. gruodžio mėn. priimtoje Estijos aplinkos strategijoje 2030, 
kurioje numatyta didinti ekologiškai tvarių ir lengvai atsinaujinančių medžiagų naudojimą, mažinti 
sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, skatinanti atliekų rūšiavimą ir mažinti kenksmingų atliekų 
patekimą į gamtą, plėtoti principą „teršėjas moka“235. Pagal minėtą strategiją komunalinių atliekų 
sektoriuje prioritetas teikiamas šioms sritims: 
 

 Sąvartynų uždarymui ir jų tolimesnei priežiūrai; 
 Atliekų prevencijai (augant ekonomikai dėl vartotojiškos kultūros susidaro daugiau atliekų, 

todėl reikia imtis priemonių, kurios užtikrintų, kad atliekų kiekių auginimas neviršytų BVP 
augimo); 

 Atliekų kiekių šalinamų sąvartynuose sumažinimui, ypatingai biologiškai skaidžių atliekų; 
 Atliekų naudojimo didinimui; 
 Naujų atliekų perdirbimo užduočių iki 2020 metų nustatymui236.  

 
Aplinkos apsaugos ministerija yra atsakinga už 5 metų trukmės Nacionalinio atliekų tvarkymo plano 
parengimą ir įgyvendinimą bei visą atliekų tvarkymo politiką237. Rengiantis narystei ES, buvo 
patvirtintas pirmasis Nacionalinis atliekų tvarkymo planas 2003-2007 metams. 2008 m. 
Vyriausybė patvirtino antrąjį Nacionalinį atliekų tvarkymo planą 2008–2013 metams238. Jame 
numatyta siekti atliekų susidarymo prevencijos, sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, 
optimizuoti atliekų surinkimo ir pervežimo tinklą, didinti perdirbamų, visų pirma biologiškai skaidžių, 
atliekų kiekį. Šiems tikslams įgyvendinti numatyta investuoti į atliekų tvarkymo įrenginius ir 
technologijas, stiprinti ir kur reikia sukurti administracines priemones, skirtas įgyventi atliekų 
tvarkymo planą239. Pagal Nacionalinį atliekų tvarkymo planą savivaldybės privalo pasirengti 
savivaldybių atliekų tvarkymo planus, kuriuose turi būti numatyta: 

                                                 
234 Christian Fischer, Municipal Waste Management in Estonia. European Environment Agency: 2013. 
235 Estonian Environmental Strategy 2030. Ministry of the Environment: Tallinn, 2007. 
236 National Waste Management Review Estonia, Latvia, Lithuania, Poland. RECO Baltic 21 Tech Project: 2012 
237 Christian Fischer, Municipal Waste Management in Estonia. European Environment Agency: 2013. 
238 Estonian Environmental Review 2009, Estonian Environment Information Centre: Tallinn, 2010. 
239 Factsheet for Estonia, Eionet European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production. Detalesnė informacija 
adresu: <http://scp.eionet.europa.eu/facts/factsheets_waste/2009_edition/factsheet?country=EE>. 
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 Atliekų transportavimo plėtra savivaldybės teritorijoje; 
 Atskiro atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistemos plėtra; 
 Atliekų tvarkymo sistemos finansavimas.240 

 
Pagrindiniai komunalinių atliekų surinkimo sistemos principai reglamentuojami Atliekų įstatyme: 
 

- Savivaldybė organizuoja komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą, įskaitant rūšiuojamąjį 
atliekų surinkimą; 

- Savivaldybė turi teisę deleguoti administravimo funkcijas, susijusias su atliekų surinkimo 
sistema, kitai savivaldybei ar ne pelno siekiančiai organizacijai kurios nare ji yra (toliau – 
Organizacija); 

- Savivaldybės teritorija yra padalijama į atliekų surinkimo rajonus pagal gyventojų skaičių (apie 
30 000 gyventojų rajone); 

- Savivaldybė ar jos pavedimu Organizacija vykdo atliekų surinkėjo parinkimo viešąjį koncesijos 
konkursą; licencija teikti komunalinių atliekų surinkimo paslaugas atliekų surinkimo rajone 
išduodama ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui ir teisę rinkti atliekas rajone turi tik licenciją 
turintis atliekų tvarkytojas; 

- Atliekų turėtojai privalo naudotis savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų surinkimo 
sistema; 

- Atliekų surinkimo mokestis privalo būti pakankamas, kad padengti investicijas, eksploatavimo, 
atliekų šalinimo vietų uždarymo sąnaudas, įskaitant administracines, komunalinių atliekų 
surinkimo, vežimo išlaidas241. 

 
Estijoje atliekų tvarkymo sektoriuje taikomi šie pagrindiniai ekonominiai instrumentai: 
 

- Sąvartyno mokestis. Pradėtas taikyti dar 1991 m. ir yra nuosekliai didinamas. 2012 m. šis 
mokestis sudarė 17,4 eurų už 1 tonos nepavojingų mišrių komunalinių atliekų pašalinimą 
sąvartyne, 2015 m. planuojama, kad sąvartyno mokestis padidės iki 30 EUR/t. Dėl sąvartyno 
mokesčio įvedimo bei įtvirtinto draudimo sąvartyne šalinti neapdorotas atliekas, įskaitant 
mišrias komunalines, ženkliai sumažėjo sąvartynuose šalinamų atliekų kiekiai.  

- Pakuočių mokestis. Pradėtas taikyti 1996 m. alkoholinių gėrimų pakuotėms, 1998 m. – ir 
nealkoholinių gėrimų pakuotėms, o 2009 m. – jau visų rūšių pakuotėms. Skaičiuojama, kad 
mokestis yra apie keturis kartus didesnis nei atliekų sutvarkymo kainos rinkoje (pvz.: 2013 m. 
mokestis už plastikines, metalines pakuotes – 2,5 EUR/kg). Estijos teisės aktai nustato 
privalomus pakuočių atliekų perdirbimo/panaudojimo tikslus, ir jei šie tikslai nėra pasiekiami 
gamintojai ir importuotojai privalo sumokėti mokestį už neperdirbtą/nepanaudotą pakuočių 
atliekų kiekį242.  

- Pakuočių depozito sistema. Vadovaujantis „teršėjas moka“ principu, Estijoje 2005 m. buvo 
įvesta depozitinė sistema, kurioje vartotojas sumoka depozitą už pakuotę ir jį atgauna pakuotę 
pristatęs į prekybos centruose esančius supirkimo automatus (superkami plastikiniai buteliai, 
PET, metalinės skardinės, silpnų alkoholinių arba nealkoholinių gėrimų buteliai). Už supirkimo 
sistemos organizavimą ir funkcionavimą yra atsakinti gamintojai243. 

 
Pagal 2014 m. kovo 25 d. paskelbtus Eurostato duomenis, Estija pripažinta geriausiai 
besitvarkančia atliekų tvarkymo sektoriuje ES šalimi: Estijoje vienam gyventojui 2012 m. teko 279 
kg komunalinių atliekų, o tai yra gerokai mažiau nei ES-28 narių vidurkis (492 kg); 34 proc. 

                                                 
240 National Waste Management Review Estonia, Latvia, Lithuania, Poland. RECO Baltic 21 Tech Project: 2012. 
241 Jana Poldnurk, „The Reorganisation of Waste Management in Harju County Municipalieties Through a Waste Management 
Cooperation and Competence Centre. A Socio-Eonomical Feasability Study“. European Scientific Journal, 2014. 
242 Peeter Eek, „Driving Waste Management towards Recycling. Estonia‘s experience“. Waste Department, Ministry of the 
Environment of Estonia. Tallinn: 2013 
243 Peeter Eek, "Biowaste policy in Estonia - Short overview", Waste Department, Ministry of the Environment of Estonia. 3rd 
Baltic Biowaste Conference. Vilnius: 2011. 



 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

216 

komunaliniame atliekų sraute susidarančių atliekų buvo perdirbta, 6 proc. - sukompostuota, 44 proc. 
atliekų pašalinta sąvartynuose244.  
 
Beveik visi gyventojai gali naudotis atliekų surinkimo paslaugomis – 2012 m. atliekų surinkimo 
paslaugos dengė 95 proc. Estijos teritorijos. Skaičiuojama, jog tik apie 1 proc. visų atliekų yra nelegaliai 
sudeginama. Nuo 2008 m. Estijoje yra draudžiama priimti arba deponuoti nerūšiuotas komunalines 
atliekas į sąvartynus. 2013 metams iškeltas biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo tikslas buvo 
pasiektas dar 2009 m. Tais pačias metais buvo uždaryti visi reikalavimų neatitinkantys sąvartynai, 
kuriuos pakeitė penki pagal Europos Sąjungos standartus įrengti sąvartynai245.  
 
Pagal 2012 metų duomenis Estijoje galimybės perdirbti atliekas buvo pakankamai ribotos. Visos 
metalo atliekos, taip pat didžioji dalis popieriaus bei kartono ir plastiko atliekų eksportuojamos 
perdirbimui į kitas šalis. Dėl šių priežasčių vietinės atliekų tvarkymo įmonės pradėjo investuoti į 
atliekų perdirbimo pajėgumus, ypatingai plastiko atliekų. Dalis Estijos regionų pradėjo vystyti 
centralizuotą organinių atliekų surinkimą, tačiau iš surinktų atliekų gaunamo komposto kokybė, kaip 
ir paklausa rinkoje yra žema. Todėl didžioji dauguma komposto, gaunamo iš komunaliniame atliekų 
sraute susidarančių biologiškai skaidžių atliekų, naudojama sąvartynų apželdinimui ar kaip 
perdengiamoji medžiaga246.  
 
Sunkumai, su kuriais susiduriama vykdant atskirą rūšiuojamąjį atliekų surinkimą, paskatino Estiją 
ieškoti alternatyvių atliekų tvarkymo būdų - mechaninio biologinio apdorojimo ir atliekų panaudojimo 
energijai gauti.247 Privataus kapitalo įmonės pradėjo investuoti į mechaninio biologinio apdorojimo 
pajėgumus (žr. 69 lentelė). 
 
69 lentelė. Estijos mechaninio biologinio apdorojimo ir atliekų deginimo gamyklos (2011 m.) 

Technologija Projektai/gamyklos Pajėgumas (t/m) Statusas 
Mechaninis 
biologinis 
apdorojimas 

Joelahtme sąvartynas (Talinas) 120 000 Veikiantis  
Ragn-Sells AS (Talinas) 120 000 Veikiantis 
EcoCleaner Sillamae OU (Šiaurės rytų Estija) 30 000 Veikiantis 
Polli sąvartynas (Pietų Estija) - Planuojamas (aut. pastaba – 

pradėta eksploatuoti 2012 m.) 
Kompostavimas 
(bioskaidžių 
atliekų, įskaitant 
maisto atliekas) 

Joelahtme sąvartynas (Talinas) 15,000 Veikiantis 
Vaatsa sąvartynas (Centrinė Estija) 1,500 Veikiantis 

Deginimas Iru atliekų deginimo gamykla (Talinas) 220,000 Statoma (aut. pastaba -pradėta 
eksploatuoti 2013 m.) 

Tartu atliekų deginimo gamykla (Tartu) 100,000 Planuojama 

Šaltinis: Nacionalinė atliekų tvarkymo apžvalga: Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija248  

 
2008 m. Estijoje (greta Sillamäe sąvartyno) buvo pastatyti pirmieji mechaninio biologinio 
apdorojimo (MBA) įrengimai Baltijos šalyse249. 2012 m. Estijoje veikė keturi MBA įrengimai, kurių 
bendras pajėgumas – 300 000 t/m250.  
  

                                                 
244 „And the best waste performing country in Europe is… Estonia!“. Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.zerowasteeuro pe.eu/2014/04/and-the-best-waste-performing-country-in-europe-is-estonia/> 
245 European Commission Roadmap for Estonia, Support to Member States in Improving Waste Management Based on 
Assessment of Member States’ performance. European Commission: Brussels, 2012. 
246 National Waste Management Review: Estonia, Latvia, Lithuania, Poland. RECO Baltic 21 Tech Project: 2012 
247 Idb 
248 Idb 
249 Estonia‘s Sixth National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change: Estonia, 
2013 
250 Harri Moora, „Waste Management in Estonia“, Estonian Institute for Sustainable Development, Stockholm Environment 
Institute Tallinn Centre.  
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27 pav. MBA įrenginiai Taline (Ragn-Sells) 

 
 
2013 m. Eesti Energia pradėjo eksploatuoti Iru atliekų deginimo jėgainę, kuri gamina šilumą ir 
elektrą. Iru atliekų deginimo jėgainė pajėgi panaudoti 220 000 tonų per metus, t. y. beveik pusę 
Estijoje per metus susidarančio mišrių komunalinių atliekų kiekio. Jėgainė pajėgi pagaminti – 50 MW 
šilumos ir 17 MW elektros251. Dar viena atliekų deginimo jėgainė, kurios numatomi pajėgumai 100 000 
t/m, planuojama Tartu mieste252. 
 
ES parama atliekų tvarkymo sektoriui 
 
Estijoje 2004-2008 m. laikotarpiu buvo patvirtinti ir įgyvendinami šie pagrindiniai ES lėšomis 
finansuoti projektai: 
 

- Pärnu atliekų tvarkymo projektas, 2004-2009 m. Projekto tikslas – pasirengimas senojo Rääma 
atliekų tvarkymo centro uždarymui ir naujo centro bei rūšiavimo stoties, atitinkančių ES teisės 
aktų reikalavimus, Paikuse pastatymas; 

- Pelenų lauko Nr. 2 Narvoje uždarymas, 2005-2008 m. Projekto tikslas – uždaryti pelenų 
saugojimo vietą, esančią Narvos jėgainės teritorijoje, kad būtų užtikrintas ES teisės aktų 
reikalavimų įgyvendinimas.  

- Talino atliekų tvarkymo II etapas: Pääsküla atliekų centro uždarymas, 2004-2008 m. Projekto 
tikslas – uždaryti centrą, kad būtų užtikrintas ES teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas253.  

 
Aplinkos investicijų centras yra pagrindinė Estijos institucija administruojanti ES paramą, skiriamą 
aplinkosauginių projektų įgyvendinimui.  
 
2007-2013 m. atliekų tvarkymo sektoriaus finansavimui parama buvo skiriama pagal Gyvenamosios 
aplinkos vystymo veiksmų programą, prioritetą „Vandens ir atliekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtra“. Šio prioriteto įgyvendinimui buvo numatyta skirti virš 626 mln. EUR ES paramos. Pagal 
Aplinkos investicijų fondo administruojamas programas atliekų tvarkymo projektams planuota skirti 
179 mln. EUR paramos254. Palyginimui, Lietuvoje atliekų tvarkymo projektams įgyvendinti numatyta 
skirti 230,86 mln. EUR (iš jų 189,59 mln. EUR ES lėšos).255 
 
2007-2013 m. ES parama numatyta šioms veikloms, su sąlyga, jog jos atitinka Nacionalinį atliekų 
tvarkymo planą: 

                                                 
251 Electricity and heat from waste materials, Eesti Energia. Detalesnė informacija adresu: 
<https://www.energia.ee/documents/10187/15087/elekter_ja_soojus_jaatmetest_a4_eng.pdf> 
252 National Waste Managment Review Estonia, Latvia, Lithuania, Poland. RECO Baltic 21 Tech Project, 2012. Detalesnė 
informacija adresu: < http://www.recobaltic21.net/en/component/jdownloads/finish/17/90.html> 
253 Detalesnė informacija adresu: <http://www.envir.ee/253896> 
254 Detalesnė informacija adresu: <http://www.kik.ee/et/taotlejale/euroopa-liidu-fondid> 
255 Priemonės aprašymas (SSVP priedas), 2013.12.04 redakcija. 
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- Naftos pramonės įmonių ir kitų teritorijų, užterštų naftos produktais, išvalymas, nelegalių 

sąvartynų uždarymas; 
- Sąvartynų, kurie neatitinka aplinkosauginių reikalavimų, nustatytų Nacionaliniame atliekų 

tvarkymo plane, sutvarkymas; 
- Naujų nepavojingų atliekų sąvartynų statyba; 
- Naujų atliekų naudojimo pajėgumų kūrimas; 
- Nepavojingų atliekų tvarkymo stočių kūrimas; 
- Veiklos skirtos mažinti susidarančių atliekų kiekius.  

 
Pagal minėtą programą sudarytos galimybės ES parama pasinaudoti savivaldybėms, viešosioms 
įstaigoms, privatiems subjektams, nepelno siekiančioms organizacijoms bei Aplinkos ministerijai256.  
2007-2013 m. ES lėšomis finansuoti 22 reikalavimų neatitinkančių sąvartynų uždarymo ir sutvarkymo 
projektai (18,9 mln. EUR ES paramos), 39 atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo projektai (25 
mln. EUR ES paramos (žr. 70 lentelė)), 4 pramoninių sąvartynų uždarymo ir sutvarkymo projektai (46 
mln. EUR ES paramos), Väätsa atliekų tvarkymo centro plėtros projektas (1,6 mln. EUR ES paramos) 
bei 3 pelenų tvarkymo projektai (3 mln. EUR ES paramos)257. 
 
70 lentelė. ES lėšomis finansuoti atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo projektai Estijoje 
2007-2013 m. 

Nr. Gavėjas Projekto pavadinimas Parama (EUR) 
1. MTÜ Lääne-Viru 

Jäätmekeskus 
Regiono atliekų tvarkymo centras (projektas baigtas) 2 209 561,68 

I kvietimų etapas, viso: 2 209 561,68 
1. MTÜ Tartumaa 

Jäätmearendus 
Tartu regiono atliekų tvarkymo centras (projektas baigtas) 659 820,11 

2. MTÜ Tartumaa 
Jäätmearendus 

Aardlapalu atliekų tvarkymo centro plėtra (projektas baigtas) 1 194 732,95 

3. AS Põlva Vesi Atliekų tvarkymo centras Põlva regione (projektas baigtas) 715 499,12 
4. Ragn-Sells AS Biologinių atliekų apdorojimas ir perdirbimas 1 256 834,49 
5. Nelitäht OÜ Plastikinių pakuočių apdorojimas ir perdirbimas 479 976,48 
II kvietimų etapas, viso: 4 306 863,15 
1. Keskkonnatehnika OÜ Užterštų pakuočių surinkimo ir apdorojimo sistemos 

sukūrimas 
966 024,56 

2. Karimek OÜ Atliekų apdorojimo pajėgumų plėtra (projektas baigtas) 101 750,00 
3. Fasetra OÜ Natūralaus komposto gamyba (projektas baigtas) 37 643,96 
4. Ragn-Sells AS Pietų regiono rūšiavimo centras (projektas baigtas) 143 369,62 
5. AS Väätsa Prügila Väätsa sąvartyno atliekų perkrovimo stoties statyba (projektas 

baigtas) 
1 262 110,94 

III kvietimų etapas, viso: 2 510 899,08 
1. Keskkonnateenused MTÜ Atskiro atliekų surinkimo, siekiant atskirti žaliąsias atliekas, 

pajėgumų sukūrimas 
2 011 965,91 

2. Eesti Keskkonnateenused AS 
/ endine Veolia 

Statybos atliekų perdirbimo ir panaudojimo didinimas 
(projektas baigtas) 

159 995,20 

3. ATI Grupp OÜ Statybos atliekų rūšiavimo plėtra (projektas baigtas) 84 936,50 
4. Weerec AS Elektros ir elektroninės įrangos plastiko atliekų perdirbimas 

(projektas baigtas) 
217 523,35 

5. Eesti 
Taaskasutusorganisatsioon 
MTÜ 

Pakuočių atliekų surinkimo konteinerių plėtra Taline 
(projektas baigtas) 

42 922,50 

6. Räpina Paberivabrik AS Popieriaus ir kartono atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra ir 
renovacija (projektas baigtas) 

129 378,00 

7. Horizon Tselluloosi ja Paberi 
AS 

Efektyvus celiuliozės atliekų perdirbimas  3 839 904,00 

8. Paikre OÜ Pakuočių atliekų perdirbimo plėtra (projektas baigtas) 146 305,14 
9. Eesti Pandipakend OÜ Atliekų perdirbimo procesų plėtra 565 290,00 
10. Epler & Lorenz AS Pakuočių, statybos ir biologinių atliekų perdirbimo skatinimas 595 691,26 

                                                 
256 Funding Needs for the Waste Sector, European Commission Directorate–General Environment, 2011. Detalesnės 
informacija adresu: < www.endseurope.com/docs/110112b.pdf> 
257 Detalesnė informacija adresu: <http://kik.ee/et/kik/rahastusallikad/euroopa-liidu-toetused/2007-2013> 
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Nr. Gavėjas Projekto pavadinimas Parama (EUR) 
(projektas baigtas) 

11. Estijos padangų asociacija Šalies padangų surinkimo sistemos kūrimas (projektas baigtas) 27 126,00 
IV kvietimų etapas, viso: 7 821 037,86 
1. Aspen Grupp OÜ Griovimo atliekų tvarkymas (projektas baigtas) 270 750,00 
2. BLRT Refonda Baltic OÜ Metalo perdirbimo plėtra 52 162,00 
3. Eesti Keskkonnateenused AS 

(endine Tallinna Sekto AS) 
Popieriaus ir pakuočių atliekų rūšiavimo ir perdirbimo plėtra 260 650,00 

4. Eesti Pakendiringlus MTÜ Stiklo taros surinkimo sistemos kūrimas 316 900,00 
5. Eesti Plast OÜ Plastiko atliekų perdirbimas į aukštos kokybės žaliavą  470 000,00 
6. Estonian Cell AS Celiuliozės perdirbimo efektyvumo didinimas 335 211,53 
7. Karimek OÜ Atliekų tvarkymo pajėgumo plėtra, II etapas (projektas baigtas) 58 842,00 
8. Mistra-Autex AS Gamybos procese susidarančių plastiko atliekų panaudojimo 

pajėgumai 
103 859,50 

9. O-I Production Estonia AS Stiklo atliekų naudojimas gamybos procese 4 105 652,00 
10. Räpina Paberivabrik AS Popieriaus atliekų tvarkymas 732 570,00 
11. Tallinna Jäätmete 

Taaskasutuskeskus AS 
Biologinių atliekų perdirbimo gerinimas 147 580,00 

12.  Weerec AS Plastiko plovimo ir smulkinimo pajėgumai 344 960,00 
V kvietimų etapas, viso: 7 199 137,03 
1.  MTÜ Eesti Pakendiringlus Pakuotės atliekų tvarkymo sistemos plėtra Tartu ir Narva 89 370,00 
2. Neutrum OÜ Rutiku kasybos atliekų tvarkymo pajėgumai 423 944,00 
3. RP Pakend OÜ Pakuočių atliekų rūšiavimo sistemos kūrimas 119 137,50 
4. AS Eesti Keskkonnateenused Popieriaus ir pakuočių atliekų rūšiavimo ir perdirbimo plėtra 102 928,00 
5. Aspen Grupp OÜ Statybos atliekų tvarkymo efektyvumo gerinimas 236 400,00 
6. Ragn-Sells AS Paikuse automatinio rūšiavimo linijos statyba 28 350,00 
VI kvietimų etapas, viso: 1 000 129,50 
  Bendra suma: 25 024 529,67 

Šaltinis: Estijos aplinkos investicijų centras (2014-07-02)258 

 
Estijoje atliekų deginimo gamykloms ir mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams, kuriuose iš 
mišrių komunalinių atliekų gaminamas alternatyvus kuras (angl. Refuse-derived fuel), parama pagal 
Sanglaudos fondo programą nebuvo teikiama259.  
 
Planuojamas atliekų sektoriaus finansavimas 2014-2020 m. 
 
2014 m. vasario 25 d. Estijos Vyriausybės patvirtintoje 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų veiksmų 
programoje nurodoma, kad priemonės, kurių buvo imtasi, kad padidinti įmonių gamybos efektyvumą, 
tame tarpe atliekų perdirbimą, atliekų susidarymo bei energijos suvartojimo mažinimą, buvo 
nepakankamos. Nacionalinės reformų programos „Estija 2020“ bei strategijos „Europa 2020“ tikslas 
yra užtikrinti darnios ir mažiau anglies dvideginio į aplinką išskiriančios ekonomikos augimą. Todėl 
planuojama didinti investicijas į technologijas, skirtas sumažinti natūralių išteklių, energijos 
naudojimą bei užtikrinti, kad gamyboje būtų naudojama daugiau medžiagų gautų iš perdirbtų atliekų.  
 
Siekiant spręsti anksčiau nurodytas problemas, 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų veiksmų 
programoje, įgyvendinant IV prioriteto „Verslumo skatinimas ir tyrimų bei inovacijų plėtra, siekiant 
užtikrinti konkurencingumą tarptautiniu mastu“ 3-iąjį konkretų tikslą „Efektyviau naudoti išteklius 
įmonėse“, numatoma skatinti efektyvesnį gamtinių išteklių ir energijos naudojamą, atliekų perdirbimą 
ir atliekų paruošimą perdribti. Šiuo tikslu numatomos investicijos į naujas technologijas, eko-
inovacijas, gamybos metodus, kurie mažina gamtinių išteklių naudojimą, susidarančių atliekų kiekius. 
Pagal programą planuojama, kad 2023 metais bus sukurti papildomi 165 000 t/m atliekų perdirbimo 
pajėgumai, įmonėse, kurioms bus skirta parama, o siūlomos finansuoti veiklos prisidės prie Europos 
Komisijos pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ ir ES direktyvų reikalavimų 
įgyvendinimo. Bendrai IV prioriteto įgyvendinimui numatoma skirti virš 642 mln. EUR paramos260.  
 

                                                 
258 Detalesnė informacija adresu: <http://kik.ee/et/kik/rahastusallikad/euroopa-liidu-toetused/2007-2013/jaatmete-
taaskasutus> 
259 National Waste Management Review Estonia, Latvia, Lithuania, Poland. RECO Baltic 21 Tech Project: 2012 
260 Detalesnė informacija interneto adresu: <http://www.struktuurifondid.ee/programming-2014-2020/>  
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Lenkijos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos analizė 
 
Atliekų tvarkymo politika ir teisinis reguliavimas 
 
Lenkijoje pirmasis, specialus atliekų tvarkymą reguliuojantis, įstatymas įsigaliojo 1998 m. sausio 1 d. 
2001 m. pastarasis teisės aktas buvo pakeistas, jame įtvirtinant atliekų hierarchiją, gamintojų 
atsakomybės principą, taip pat nustatant naujus reikalavimus atliekų turėtojams bei tvarkytojams. 
Pirmasis Lenkijos valstybinis atliekų tvarkymo planas, apimantis 2002-2006 m. laikotarpį, patvirtintas 
2002 m. Antrasis planas, skirtas 2007-2010 m. laikotarpiui, patvirtintas 2006 m., o šiuo metu Lenkijoje 
galioja trečiasis Valstybinis atliekų tvarkymo planas 2014261, kuris buvo patvirtintas 2010 m. Nors 
Lenkijos aplinkos ministerija yra atsakinga už atliekų tvarkymo politikos įgyvendinimą, prioritetų 
nustatymą, Valstybinio atliekų tvarkymo plano ir prevencijos programos parengimą, visgi, reikšmingą 
vaidmenį atliekų tvarkymo sektoriuje atlieka vaivadijos ir savivaldybės. Kiekviena vaivadija (jų yra 16) 
turi pasirengusi vaivadijos atliekų tvarkymo planą262, kuriame detalizuojamas Valstybiniame atliekų 
tvarkymo plane numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas.  
 
Valstybiniame atliekų tvarkymo plane 2014 nustatyti šie pagrindiniai tikslai: 
 

- siekti, kad augant ekonomikai nedidėtų susidarančių atliekų kiekis; 
- didinti atliekų panaudojimą, ypatingai stiklo, metalo, plastiko, popieriaus ir kartono atliekų 

perdirbimą bei atliekų naudojimą energijai gauti; 
- mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį; 
- taikyti priemones prieš nelegalų atliekų saugojimą; 
- sukurti specialią produktų, pakuočių ir atliekų tvarkymo duomenų bazę.  

 
Plane numatyta, kad komunalinių atliekų tvarkymui reikia steigti atliekų tvarkymo centrus, 
apimančius regioninę atliekų tvarkymo infrastruktūrą, kurios atliekų tvarkymo pajėgumai būtų 
pakankami, kad aptarnauti mažiausiai 150 tūkst. gyventojų. Šie centrai privalo apimti:  
 

- mechaninį-biologinį apdorojimą arba mišrių komunalinių atliekų deginimą; 
- apdorotų mišrių komunalinių atliekų šalinimą sąvartyne; 
- žaliųjų atliekų kompostavimą; 
- atskirą rūšiuojamąjį atliekų surinkimą (pasirinktinai); 
- stambiagabaričių atliekų tvarkymo pajėgumus (pasirinktinai); 
- elektros ir elektroninės įrangos apdorojimo pajėgumus (pasirinktinai). 

 
Planas numato, kad regionuose, kuriuos yra daugiau nei 300 tūkst. gyventojų prioritetas turėtų būti 
skiriamas komunalinių atliekų deginimui263. 
 
1998 m. sausio 1 d. Lenkijoje pradėtas taikyti sąvartyno mokestis. Tačiau pastarojo mokesčio 
taikymas reikšmingą įtaką atliekų tvarkymo sektoriaus plėtrai padarė 2008 m., kuomet jis buvo 
ženkliai padidintas. Mokesčio padidinimas sąlygojo atliekų perdirbimo augimą. Laikotarpiu nuo 2004 
m. iki 2010 m. komunalinių atliekų sraute susidarančių atliekų perdirbimas Lenkijoje išaugo nuo 5 
proc. iki 21 proc.264.  
 

                                                 
261 Detalesnė informacija interneto adresu: 
<http://www.mos.gov.pl/artykul/3340_krajowy_plan_gospodarki_odpadami_2014/21693_national_waste_management_pla
n_2014.html> 
262 Solid Waste Management in Bulgaria, Croatia, Poland, and Romania. Detalesnė informacija adresu: <http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/05/24/000356161_20110524005013/Rendered
/PDF/600780ESW0WHIT0and0candidates0FINAL.pdf> 
263 Resolution No 217 of the Council of Ministers of 24 December 2010 on the „National Waste Management Plan 2014” 
(Monitor Polski of 31 December 2010) 
264 Municipal waste management in Poland, 2013. Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste>  

http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste
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Sąvartyno mokestį privalo mokėti sąvartyno operatorius. Nustatyta daugiau nei 20 skirtingų mokesčio 
dydžių, kurie koreguojami priklausomai nuo infliacijos. Sąvartyno mokesčius galima suskirstyti į tris 
pagrindines grupes: 
 

1. Didelės rizikos kategorijai priskiriamų atliekų šalinimas – 29,3-52,6 EUR/t 
2. Vidutinės rizikos kategorijai priskiriamų atliekų šalinimas – 12-27 EUR/t 
3. Žemos rizikos kategorijai priskiriamų atliekų šalinimas – 2,6-7,3 EUR/t265.  

 
Surinktas sąvartyno mokestis paskirstomas valstybės (14 proc.) ir vaivadijų (26 proc.) fondams, 
skirtiems finansuoti aplinkos apsaugos ir vandens tvarkymo priemones, taip pat poviatų (10 proc.) ir 
savivaldybių (50 proc.) biudžetams. Lėšos gautos, kaip sąvartyno mokestis, gali būti naudojamos 
išimtinai tik aplinkos apsaugos ir vandens tvarkymo priemonių įgyvendinimui. Vidutinė įmoka už 
atliekų šalinimą sąvartyne (sąvartyno mokestis + vartų mokestis) 2012 metais siekė 200 zlotų (~48 
EUR).  
 
Atliekų tvarkymo sektoriaus plėtrai teigiamą įtaką turėjo šios srities teisinio reguliavimo reforma, 
pagal kurią savivaldybėms buvo suteikta daugiau galių komunalinių atliekų tvarkymo srityje. Jos tapo 
atliekų, kurios susidaro pas gyventojus, savininkėmis ir įgijo teisę ne tik parinkti komunalinių atliekų 
tvarkytojus, bet ir nustatyti bei surinkti gyventojų mokamus mokesčius už komunalinių atliekų 
tvarkymą266. Pagal naujus Atliekų įstatymo pakeitimus savivaldybės privalo veikti regioniniu principu 
ir kartu organizuoti atliekų tvarkymo užduočių įgyvendinimą bei bendrai kurti atliekų tvarkymo 
(MBA, kompostavimo, rūšiavimo, deginimo) infrastruktūrą regione. Atliekas draudžiama transportuoti 
iš vieno regiono į kitą be specialaus leidimo. Naujiems reikalavimams įgyvendinti buvo nustatytas 
pereinamasis laikotarpis (iki 2013 m. liepos 1 d.), per kurį regiono savivaldybės turėjo įvykdyti 
viešuosius pirkimus, nustatyti mokėjimų sistemą, sukurti reikiamus administracinius pajėgumus ir kt. 
Už reikalavimų nevykdymą savivaldybėms numatytos baudos267.  
 
2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas, kuriuo 
tobulinama pakuočių atliekų tvarkymo sistema ir siekiama sudaryti palankesnes sąlygas pakuočių 
atliekų panaudojimo ir perdirbimo užduočių įgyvendinimui. Šis teisės aktas nustato atliekų 
perdirbimo užduotis, kurios yra didesnės nei reikalauja ES teisės aktai. Pagal naujuosius reikalavimus 
tam, kad būtų įvykdytos užduotys būtina perdirbti:  
 

- 61 proc. stiklinės pakuotės  
- 61 proc. popieriaus ir kartono  
- 51 proc. aliuminio pakuotės  
- 51 proc. plieninės pakuotės  
- 23,5 proc. plastikinės pakuotės  
- 16 proc. medinės pakuotės  

 
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas nustatė naujus reikalavimus pakuočių tiekimui 
vidaus rinkai, taip pat reikalavimus, susijusius su pakuočių organizacijų veikla, mokesčiu už 
supakuotus gaminius ir kt. Pagal pakeitimus gamintojai, neįvykdę atliekų tvarkymo užduočių, privalės 
mokėti didesnius mokesčius268.  
 
  

                                                 
265 Overview of the use of landfill taxes in Europe 
266 Poland is preparing for waste management revolution. Detalesnė informacija adresu 
<http://www.recobaltic21.net/en/news/external-news/81-poland-waste-management.html> 
267 Mateusz Malinowski, Changes in Munucipal Waste Management Following the Amendments of the Act on Maintaining the 
Cleanliness and Orderi n Communes, 2011 
268 Błażej Grochowski, Poland: New rules on management of packaging and packaging waste. Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Retail/Poland_new_rules_on_management_
of_packaging_and_packaging_waste_030314> 

http://www.recobaltic21.net/en/news/external-news/81-poland-waste-management.html
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Atliekų tvarkymo sektorius 
 
Pagal Eurostato duomenis 2010 m. Lenkijoje sąvartynuose buvo pašalinta 7,4 mln. tonų atliekų269. 
2012 metais sąvartynuose buvo šalinami 75 proc. visų atliekų, susidarančių komunalinių atliekų 
sraute, 13 proc. atliekų - perdirbama, 12 proc. - sukompostuojama270.  
 
Pagal 2010 metų duomenis atliekų surinkimo paslaugos dengė 80 proc. Lenkijos populiacijos, t. y. apie 
20 proc. Lenkijos gyventojų negalėjo naudotis atliekų surinkimo paslaugomis. Kaimiškose vietovėse 
atskiras rūšiuojamasis atliekų surinkimas buvo vykdomas per mažu dažnumu, kas sąlygojo nelegalų 
atliekų šalinimą271. 
 
Pagal 2009 m. gruodžio 31 d. duomenis Lenkijoje veikė 11 mechaninio biologinio apdorojimo 
įrenginių272. 2007-2013 m. ES paramos lėšomis finansuotas 41 mechaninio biologinio apdorojimo 
projektai273. 2010 m. atliekos buvo šalinamos 610 nepavojingų atliekų sąvartynuose. 2009 m. 
planuota, jog Lenkijoje turėtų būti pastatyta 8-10 atliekų deginimo gamyklų, 2012 m. buvo apsispręsta 
dėl Krokuvos, Ščecino, Bydgoščiaus, Bialystoko, Konino ir Poznanės atliekų deginimo gamyklų statybos 
projektų274. Valstybiniame atliekų tvarkymo plane 2014 pateikiami atliekų panaudojimo ir šalinimo 
pajėgumai (pagal 2009-12-31 duomenis) pavaizduoti paveiksle (28 pav.).  
 
28 pav. Atliekų panaudojimo ir šalinimo pajėgumai Lenkijoje 

 
Šaltinis: Andreas Hänel, Wojciech Winiecki, Andrzej Tonderski, PhD, „Polish Waste Management“ Gdansk 
University of Technology, Poland. 

 
  

                                                 
269Municipal waste management in Poland, 2013. Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste>  
270 Eurostat news realease, 25 March 2014. Lenkijos duomenys nėra galutiniai ir šiuo metu vis dar vertinami. Detalesnė 
informacija adresu: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/8-25032014-AP/EN/8-25032014-AP-EN.PDF> 
271 European Commission, „Country Factsheep Poland“. Detalesnė informacija adresu: 
<http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm> 
272 Išskyrus įrenginius, kuriuose gaminamas alternatyvus kuras. Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.mos.gov.pl/artykul/3340_krajowy_plan_gospodarki_odpadami_2014/21693_national_waste_management_pla
n_2014.html> 
273 European Funds for the waste sector in Poland - national level. Julia Majewska Head of Monitoring and Reporting Unit 
Department of European Funds, Ministry of the Environment 
274 European Commission, „Roadmap for Poland“. Detalesnė informacija adresu: < 
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/support_implementation.htm> 

Legenda 
 Žaliųjų, parkų atliekų ir atskirai surinktų 
organinių atliekų kompostavimo gamyklos 
 Atskirai surinktų ir mišrių atliekų rūšiavimo 
gamyklos 
 Mišrių atliekų deginimo gamykla 
 Įvairių atskirai surinktų atliekų rūšiavimo 
gamyklos 
 Mišrių komunalinių atliekų gamyklos 
 Legalūs nepavojingų ir inertinių atliekų 
sąvartynai  
 Atliekų apdorojimo gamyklos 
 Mišrių komunalinių atliekų mechaninio 
biologinio apdorojimo gamyklos 
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Nors visuomenės sąmoningumas auga, atskiras rūšiuojamasis atliekų surinkimas Lenkijoje vis dar yra 
nepakankamas, kad būtų užtikrintas ES nustatytų tikslų įgyvendinimas. Gyventojams trūksta 
finansinių paskatų (diferencijuotos įmokos (angl. PAYT) taikomos tik keliuose regionuose), 
rūšiuojamojo surinkimo sistema nėra patogi, jos plėtojimui trūksta iniciatyvų ir investicijų. Nors 
pakuočių atliekų sutvarkymo tikslai Lenkijoje pasiekti, visgi manoma, kad šie tikslai pasiekiami dėl to, 
kad surenkami ir perdirbami dideli kiekiai komerciniame sraute, ne pas gyventojus, susidarančių 
pakuočių atliekų275.  
 
ES parama atliekų tvarkymo sektoriui 
 
Lenkijos infrastruktūros ir aplinkos veiksmų programos (angl. Infrastructure and Environment 
Operational Program) 2007-2013 m. bendras biudžetas – 37.56 mlrd. EUR, iš kurių 27.92 mlrd. EUR 
yra ES paramos lėšos. Tai viena iš didžiausių veiksmų programų ne tik Lenkijoje, bet ir visoje ES.  
 
Programa numato penkiolika prioritetų, iš kurių atliekų tvarkymui aktualūs - II prioritetas „Atliekų 
tvarkymas ir žemės apsauga“ bei IV prioritetas „Pramoninės veiklos daromo neigiamo poveikio 
aplinkai mažinimas ir ES reikalavimų įgyvendinimas įmonėse“. 
 
II prioriteto įgyvendinimui numatytos dvi priemonės: „2.1 Kompleksiniai komunalinių atliekų 
tvarkymo, tame tarpe pavojingų atliekų, projektai“ ir „2.2 Pažeistų teritorijų atkūrimas ir jūros 
pakrančių apsauga“. IV prioriteto įgyvendinimui numatytos šešios priemonės, iš kurių trys aktualios 
atliekų tvarkymo sektoriui: „4.2 Racionalus išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas įmonėse“; „4.3 
Parama įmonėms, įgyvendinant geriausius prieinamus gamybos būdus“, „4.6 Parama įmonėms, kurios 
užsiima nepavojingų atliekų perdirbimo ir šalinimo veikla“276.  
 
Prioritetų įgyvendinimui taikomi du projektų atrankos būdai: individualių projektų sąrašo (t. y. 
paramą gali gauti subjektai, kurie įtraukti į sąrašą) ir/ar konkursų, kuriuos skelbia Lenkijos aplinkos 
ministerija. Į individualių projektų sąrašą įtraukiami svarbiausi valstybei projektai, kurie skirti 
įgyvendini Nacionalinės ES struktūrinės paramos strategijos tikslus. Šie projektai privalo atitikti 
bendruosius projektų finansavimo reikalavimus bei specialiuosius reikalavimus, kuriuos tvirtina 
Infrastruktūros ir aplinkos apsaugos veiksmų programos stebėsenos komitetas.  
 
Šių prioritetų įgyvendinimui skirtas lėšas administruoja Valstybinis aplinkos apsaugos ir vandens 
tvarkymo fondas (NFEP&WM). Šis fonas įsteigtas dar 1989 m. ir šiuo metu kartu su vaivadijų aplinkos 
apsaugos ir vandens tvarkymo fondais, yra viena iš pagrindinių institucijų, administruojančių aplinkos 
apsaugos ir vandens tvarkymo projektų finansavimą Lenkijoje. 
 
Pastarojo fondo finansavimo šaltiniai: aplinkosauginiai mokesčiai ir baudos, surenkamos už 
aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus, gamtinių išteklių išgavimo mokesčiai, Kioto vienetų 
pardavimo pajamos ir kt. Fondas taip pat administruoja ES struktūrinių fondų, Life+, Norvegijos 
finansinių instrumentų ir kt. lėšas.  
 
Įgyvendinant II prioriteto „Atliekų tvarkymas ir žemės apsauga“ 2.1 priemonę „Kompleksiniai 
komunalinių atliekų tvarkymo, tame tarpe pavojingų atliekų, projektai“ siekiama užtikrinti atliekų 
prevenciją, sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, skatinti atliekų perdirbimą ir 
kitokį panaudojimą. Pagal šią priemonę finansuojami atskiro rūšiuojamojo atliekų surinkimo projektai, 
atliekų pirminio apdorojimo, perdirbimo įrenginiai, ypač skirti elektros ir elektroninės įrangos, didelių 
gabaritų atliekų tvarkymui, taip pat atliekų rūšiavimo, mechaninio biologinio apdorojimo, atliekų 
deginimo, regioninių sąvartynų ir pan. projektai. Paramos gavėjais gali būti savivaldybės ir jų 
asociacijos, subjektai tiekiantys paslaugas savivaldybėms, vaivadijos. Didžiausia ES lėšomis 
finansuojama projekto išlaidų dalis - 85 proc., minimalus nuosavas paramos gavėjo įnašas – 15 proc. 

                                                 
275 Idb 
276 Detalesnė informacija adresu: <http://www.mos.gov.pl/kategoria/2183_general_information/>  
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Įgyvendinat 2.2 priemonę „Pažeistų teritorijų atkūrimas ir jūros pakrančių apsauga“, siekiama atkurti 
pramonės pažeistas, užterštas teritorijas, taip pat sutvarkyti pakrantes ir pan.277 
 
Lenkijos infrastruktūros ir aplinkos veiksmų programos II prioriteto įgyvendinimui 2007-2013 metų 
laikotarpiu planuota skirti 1,216 mlrd. EUR ES paramos278. Per ši laikotarpį, įgyvendinant 2.1 
priemonę „Kompleksiniai komunalinių atliekų tvarkymo, tame tarpe pavojingų atliekų, projektai“, ES 
parama suteikta 50 projektų (857 mln. EUR): vieno sąvartyno rekultivacijos projektas, 6 atliekų 
deginimo pajėgumų sukūrimo projektai, 2 pilotiniai atliekų deginimo projektai, 41 atliekų mechaninio 
ir biologinio apdorojimo pajėgumų sukūrimo projektai279.  
 
Lenkijos infrastruktūros ir aplinkos veiksmų programos IV prioriteto įgyvendinimui 2007-2013 metų 
laikotarpiu buvo planuota skirti 200 mln. EUR ES paramos280. Pagal šio prioriteto 4.6 priemonę 
„Parama įmonėms, kurios užsiima nepavojingų atliekų perdirbimo ir šalinimo veikla“ ES parama 
suteikta 17 projektų (14 mln. EUR ES paramos)281. 
 
Tačiau šios, nors ir itin didelės, finansavimo galimybės yra nepakankamos, kad padengti visus 
investicijų poreikius, reikalingus užtikrinti ES nustatytų atliekų tvarkymo tikslų įgyvendinimą. Todėl, 
siekiant patenkinti investicijų ir atliekų tvarkymo infrastruktūros poreikius, atliekų tvarkymo 
sektoriuje, ypatingas dėmesys buvo skiriamas privačių investicijų pritraukimui, viešojo ir privataus 
sektorių partnerystės projektų (VPSPP) įgyvendinimui282.  
 
Kaip gerosios praktikos pavyzdys Lenkijoje, įvardijamas aukštųjų technologijų atliekų tvarkymo 
stoties projektas, kuris įvykdytas susikooperavus kelioms Pomeranijos vaivadijos savivaldybėms ir 
bendrai įgyvendinant regioninę atliekų tvarkymo strategiją. Projektas pradėtas įgyvendinti dar 1998 
m., pasinaudojant ISPA finansavimo galimybėmis, vėliau - naudojant Sanglaudos fondo lėšas. 
Įgyvendinant projektą pastatyta atliekų tvarkymo stotis, kurioje naudojant aukščiausias technologijas 
tvarkomos visų rūšių atliekos, t. y. perdirbimui skirtos atliekos, pavojingos, biologiškai skaidžios ir kt.  
 
Gdansko atliekų tvarkymo modernizavimo projektas taip pat įvardijamas kaip sėkmingas ES 
paramos lėšų panaudojimo pavyzdys, kurio įgyvendinimas prisidėjo prie atliekų šalinimo 
sąvartynuose mažinimo, atliekų perdirbimo didinimo, o taip pat reikšmingai mažina sąvartynuose 
šalinamų bioskaidžių atliekų kiekius (lyginant su 1995 m. kiekiais planuojama, kad bioskaidžių atliekų 
šalinamų sąvartyne kiekis 2020 metais bus sumažintas 65 proc.). Gdansko atliekų tvarkymo 
gamykloje, atitinkančioje geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB), įdiegtos modernios atliekų 
rūšiavimo linijos, kompostavimo, komposto brandinimo technologijos283. Projekto įgyvendinimui 
skirta 51 mln. EUR ES paramos lėšų284. 
 
Didžiausi ES lėšomis finansuojami projektai Lenkijoje yra susiję su atliekų deginimo pajėgumų kūrimu. 
Lentelėje pateikiama informacija apie 2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu ES lėšomis finansuotus 
atliekų deginimo projektus.  
 

                                                 
277 Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.mos.gov.pl/kategoria/2189_priority_axis_ii_waste_management_and_the_protection_of_the_earth_surface/> 
278 Detalesnė informacija adresu: <http://www.mos.gov.pl> 
279 European Funds for the waste sector in Poland - national level. Julia Majewska Head of Monitoring and Reporting Unit 
Department of European Funds, Ministry of the Environment 
280 Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.mos.gov.pl/kategoria/2191_priority_axis_iv_initiatives_aimed_at_adjusting_enterprises_to_the_requirements_o
f_environmental_protection/> 
281 European Funds for the waste sector in Poland - national level. Julia Majewska Head of Monitoring and Reporting Unit 
Department of European Funds, Ministry of the Environment 
282 Solid Waste Management in Bulgaria, Croatia, Poland, and Romania. Detalesnė informacija adresu: <http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/05/24/000356161_20110524005013/Rendered
/PDF/600780ESW0WHIT0and0candidates0FINAL.pdf > 
283Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.doraco.pl/ochrona_srodowiska1/zaklad_unieszkodliwiania_odpadow_w_gdansku_szadolkach/> 
284 http://ec.europa.eu/regional_policy/how/policy/doc/strategic_report/2013/factsheet5_environment.pdf 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/05/24/000356161_20110524005013/Rendered/PDF/600780ESW0WHIT0and0candidates0FINAL.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/05/24/000356161_20110524005013/Rendered/PDF/600780ESW0WHIT0and0candidates0FINAL.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/05/24/000356161_20110524005013/Rendered/PDF/600780ESW0WHIT0and0candidates0FINAL.pdf
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71 lentelė. Komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti įrenginiai 

Įrenginio 
vieta 

Pajėgumas 
(1000 Mg/m) 

Aptarnaujama 
populiacija (tūkst.) 

Statybos 
pradžia 

Užbaigimas Projekto 
vertė (mln. 
EUR) 

ES parama 
(mln. EUR) 

Koninas 94 371 2013.11.03 2015.12.14 92 37 
Bialystokas 120 390 2013.12.09 2015.12.31 116 50 
Bydgoščius  180 720 2013.09.27 2015.08.28 128 63 
Krokuva 220 750 2013.11.06 2015.09.29 198 89 
Ščecinas 150 836 2013.12.16 2015.12.18 171 61 
Poznanė 210 738 - 2016.05.06 250 84 
Iš viso      955 385 

Šaltinis: ES parama atliekų tvarkymo sektoriui Lenkijoje – nacionalinis lygmuo285  

 
Įgyvendinant Bialystoko komunalinių atliekų tvarkymo projektui. Įgyvendinant projektą tvarkomi 
esami sąvartynai, modernizuojama bioskaidžių atliekų kompostavimo gamykla, artimiausiu metu bus 
sukurti atliekų naudojimo elektros ir šilumos gamybai pajėgumai. Projektui pagal Lenkijos 
infrastruktūros ir aplinkos veiksmų programos II prioriteto 2.1 priemonę numatyta skirti 52,2 mln. 
EUR, bendra projekto vertė – 162,9 mln. EUR. Projektą planuojama užbaigti 2015 m. pabaigoje. 
Projektas apims: 
 

 Atliekų deginimo gamyklos statybą (pajėgumas 120 000 t/m); 
 Naujos po pirminio paruošimo likusių atliekų saugojimo vietos įrengimą ir reikiamos 

infrastruktūros sukūrimą (apie 5,5 ha);  
 Esamų sąvartynų sutvarkymą ir uždarymą (apie 5,4 ha); 
 Bioskaidžių atliekų kompostavimo gamyklos modernizavimą (pajėgumas 4000 t/m); 
 Stambiagabaričių atliekų ardymo centro statybą (pajėgumas 2500 t/m); 
 Pavojingų atliekų saugojimo vietos, kurioje bus saugomi nedideli atliekų kiekiai, įrengimą 

(pajėgumas 2000 t/m); 
 Laikinų po pirminio paruošimo likusių atliekų surinkimo priemonių įrengimą.286 

 
Poznanės atliekų deginimo gamyklos (210,000 t/m) projektas, vykdomas VPSPP būdu ir dalinai 
finansuojamas ES paramos lėšomis, įvardijamas kaip vienas iš gerosios praktikos atliekų tvarkymo 
sektoriuje pavyzdžių Lenkijoje. Projektui pagal Lenkijos infrastruktūros ir aplinkos veiklos programos 
II prioriteto 2.1 priemonę numatyta skirti iki 352 mln. zlotų (84 mln. EUR) paramos. Įvykdžius 
deginimo gamyklos projektavimo, statybos ir operavimo konkursą, 2013 m. balandžio 8 d. Poznanės 
miestas sudarė VPSPP įgyvendinimo sutartį su SITA Zielona Energija. Planuojama, kad atliekų 
deginimo gamykla pradės veikti 2016 metais ir SITA Zielona Energija ją operuos 25 metus. Šio 
projekto įgyvendinimo partnerio parinkimo procedūra tęsėsi dvejus metus287.  
 
2013 m. pabaigoje EK patvirtino 113,9 mln. EUR finansavimą trims atliekų tvarkymo projektams, kurie 
bus įgyvendinami Konino, Kielcės ir Olštyno miestuose288.  
 
Olštyno projektas, kurio vertė virš 66 mln. EUR, įskaitant 34 mln. EUR skiriamus iš Sanglaudos fondo, 
apims atliekų apdorojimo gamyklos, reikiamos kelių infrastruktūros iki gamyklos bei trijų atliekų 
paskirstymo stočių planavimą ir statybą. Projektą planuojama baigti 2015 m.  
 

                                                 
285 European Funds for the waste sector in Poland - national level. Julia Majewska Head of Monitoring and Reporting Unit 
Department of European Funds, Ministry of the Environment 
286 European Commission, „Podalskie to benefit from EUR 52.2 million EU investment in a waste treatment plant“, 12 June 
2013, Brussels 
287 Poznan waste-to-energy Project. Detalesnė informacija adresu: 
<http://www.eib.org/epec/resources/poznan_case_study_eu_funds_in_ppps_public.pdf> 
288 European Commission, Press release, Brussels, 25 November 2013. Detalesnė informacija adresu: 
<http://ec.europa.eu/regional_policy/upload/documents/Commissioner/PL-2013-11-25-major-environment-projects.pdf> 



 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

226 

Antrasis, Kielcės miesto projektas, apims atliekų apdorojimo pajėgumų statybą ir Promniko 
sąvartyno sutvarkymą. Projekto vertė – 79,2 mln. EUR, iš jų - 41,4 EUR Sanglaudos fondo lėšos. 
Projektą planuojama užbaigti iki 2015 m.  
 
Trečiasis projektas - skirtas pertvarkyti komunalinių atliekų sistemą Konino mieste ir aplinkiniuose 
rajonuose, įskaitant kogeneracinės jėgainės statybą ir 14 senų sąvartynų sutvarkymą. Projekto vertė – 
95,1 mln. EUR, iš jų – 38,5 EUR Sanglaudos fondo lėšos. Projektą planuojama užbaigti iki 2015 m. 
gruodžio mėn.  
 
Lenkijos valstybės institucijos įvardina šias pagrindines, su ES paramos teikimu susijusias problemas, 
dėl kurių kyla ES paramos praradimo grėsmė: projektų įgyvendinimo vėlavimas, kurį sąlygoja ilgos ir 
sudėtingos atliekų tvarkymo projektų parengimo ir įgyvendinimo procedūros; užsitęsusios poveikio 
aplinkai vertinimo procedūros dėl teisinių ginčų su visuomenės atstovais; planuojamų atliekų projekto 
vertės pasikeitimai; problemos sąlygotos viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo; problemos su 
rangovais289.  
 
Planuojamas atliekų sektoriaus finansavimo 2014-2020 m. 
 
2014-2020 m. periodu Lenkijai numatyta skirti daugiausiai ES paramos lėšų visoje ES - 77,6 mlrd. EUR, 
iš kurių daugiau nei trečdalis bus skiriama infrastruktūros ir aplinkos projektų įgyvendinimui290. 
Atliekų tvarkymo projektus, kaip ir ankstesniu finansavimo periodu, numatoma finansuoti pagal 
Lenkijos infrastruktūros ir aplinkos veiksmų programą. Aplinkai palanki ir efektyviai išteklius 
naudojanti ekonomika yra įvardijama kaip vienas iš finansavimo prioritetų 2014-2020 m.291. Atliekų 
tvarkymo projektams planuojama skirti virš 863 EUR ES paramos292.  
 
Planuojant finansavimą atliekų sektoriui 2014-2020 m. periodui, kaip pagrindinė problema buvo 
įvardijamas didelio kiekio atliekų šalinimas sąvartynuose, nepakankamas atliekų tvarkymo 
efektyvumas, netinkamas atliekų hierarchijos įgyvendinimas bei poreikis vystyti sistemas, 
užtikrinančias atskirą atliekų surinkimą, atliekų perdirbimą, biologiškai skaidžių atliekų tvarkymą ir 
kt.293. Todėl paramą atliekų tvarkymo sektoriui numatyta skirti, atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, 
teikiant prioritetą atliekų prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui bei ES teisės aktų 
reikalavimų įgyvendinimui. Pirmiausia planuojama finansuoti atskiro atliekų surinkimo sistemos bei 
atliekų paruošimo perdirbimui pajėgumų plėtrą. Paramą taip pat numatoma skirti žemės ūkio ir 
pramonės sektoriuose įgyvendinamiems projektams, skirtiems didinti energijos naudojimo 
efektyvumą, tame tarpe pramoninių atliekų panaudojimą energijai gauti294.  
 
Prieš ES lėšomis finansuojant atliekų tvarkymo projektus turės būti parengti investiciniai planai, 
apimantys išsamią padėties regione analizę, įskaitant regione susidarančių atliekų kiekio, esamos 
infrastruktūros bei planuojamų investicijų analizę. Pagal investicinius planus bus nustatomas 
investicijų ir infrastruktūros poreikis, numatomi projektų įgyvendinimo grafikai295.  
 

                                                 
289 European Funds for the waste sector in Poland - national level. Julia Majewska Head of Monitoring and Reporting Unit 
Department of European Funds, Ministry of the Environment  
290 https://www.erstegroup.com/en/Press/Press-Releases/Archive/2014/3/11/EU-Cohesion-Polica-2014-2020~Research-
Zentral-Osteuropa 
291http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-
investment/factsheet/poland_en.pdf 
292 European Funds for the waste sector in Poland - national level. Department of European Funds, Ministry of the 
Environment 
293 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm#3  
294 http://www.perspektywa2020.wzp.pl/download/index/biblioteka/10760  
295 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm#3  

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/poland_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/poland_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm#3
http://www.perspektywa2020.wzp.pl/download/index/biblioteka/10760
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm#3
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2 PRIEDAS.  ISPA IR 2004-2006 M. SANGLAUDOS FONDO PROJEKTŲ FINANSINIAI DUOMENYS 

72 lentelė. ISPA ir Sanglaudos fondo projektų planuotos ir faktinės vertės 

Kodas Projekto pavadinimas 

Komisijos 
sprendimo 

data 

Pradinis projekto biudžetas Bendra projekto vertė pagal sutartį 

Iš viso ES lėšos 
ES lėšų 
dalis Iš viso ES lėšos 

ES lėšų 
dalis BF lėšos 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2001/LT/16
/P/PE/003 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas  

2001.12.13 5.928.642,0 3.912.903,7 66,0% 6.646.419,0 4.033.939,1 60,7% 2.078.089,4 534.390,5 

2001/LT/16
/P/PE/004 

Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas  

2001.12.13 6.629.786,0 4.640.850,2 70,0% 7.600.287,3 4.716.320,0 62,1% 1.961.257,3 922.710,0 

2001/LT/16
/P/PE/008 

Šiaulių regiono atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas 

2001.12.21 9.402.000,0 5.265.120,0 56,0% 10.239.478,6 5.291.950,0 51,7% 4.157.960,0 789.568,5 

2002/LT/16
/P/PE/010 

Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas 

2002.12.17 11.750.000,0 5.875.000,0 50,0% 15.093.632,9 6.017.406,1 39,9% 6.173.621,7 2.902.605,1 

2002/LT/16
/P/PE/011 

Marijampolės regiono atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas  

2002.12.17 13.009.000,0 9.366.480,0 72,0% 16.132.839,7 10.789.606,4 66,9% 4.194.575,0 1.148.658,3 

2002/LT/16
/P/PE/012 

Vilniaus apskrities atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas 

2002.12.17 20.930.000,0 10.465.000,0 50,0% 25.007.359,4 10.587.824,5 42,3% 10.587.824,5 3.831.710,4 

2003/LT/16
/P/PE/016 

Telšių regiono atliekų tvarkymo 
sistemos sukūrimas 

2003.12.22 8.902.000,0 6.320.420,0 71,0% 11.124.787,5 6.451.327,4 58,0% 2.635.049,2 2.038.410,9 

2003/LT/16
/P/PE/017 

Pavojingų atliekų tvarkymas 
Lietuvoje 

2003.12.22 28.758.000,0 20.993.340,0 73,0% 35.005.152,7 21.254.283,4 60,7% 7.877.757,4 5.873.112,0 

2004/LT/16
/C/PE/003 

Utenos regiono atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas 

2004.12.21 12.945.680,0 9.709.260,0 75,0% 17.439.319,2 9.678.710,0 55,5% 3.226.236,7 4.534.372,6 

2004/LT/16
/C/PE/001 

Kauno regiono atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas 

2005.05.24 18.432.000,0 13.824.000,0 75,0% 25.388.987,0 13.959.595,2 55,0% 4.653.198,4 6.776.193,4 

2005/LT/16
/C/PE/003 

Panevėžio regiono atliekų 
tvarkymo sistemos sukūrimas 

2005.12.08 19.487.000,0 16.563.950,0 85,0% 19.469.320,9 16.548.922,8 85,0% 2.920.398,1   

 
Iš viso, EUR   156.174.108,0 106.936.323,9 68,5% 189.147.584,1 109.329.884,9 57,8% 50.465.967,7 29.351.731,5 

 
Iš viso, LTL   539.237.960,1 369.229.739,2 68,5% 653.088.778,3 377.494.226,5 57,8% 174.248.893,2 101.345.658,6 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal APVA pateiktas projektų sutarčių finansinės būklės ataskaitas. 
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73 lentelė. ISPA ir Sanglaudos fondo projektams išmokėtos lėšos 

Kodas Projekto pavadinimas 
Komisijos 

sprendimo 
data 

Projektams išmokėtos lėšos iki 2011-12-31 
Išmokėtų lėšų 

dalis 

Iš viso ES lėšos BF lėšos 
Valstybės 

biudžeto lėšos 
Iš viso ES lėšos 

9 10 11 12 13 14 

2001/LT/16/P/PE/003 Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas  2001.12.13 6.391.500,64 3.907.315,31 1.996.705,13 487.480,20 96,2% 96,9% 

2001/LT/16/P/PE/004 Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas  2001.12.13 7.143.692,50 4.524.082,65 1.867.504,20 752.105,65 94,0% 95,9% 

2001/LT/16/P/PE/008 Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 2001.12.21 10.043.812,76 5.221.821,54 4.104.522,28 717.468,94 98,1% 98,7% 

2002/LT/16/P/PE/010 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 2002.12.17 14.240.170,13 5.863.646,15 5.617.458,83 2.759.065,15 94,3% 97,4% 

2002/LT/16/P/PE/011 Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas  2002.12.17 13.844.588,35 9.366.479,96 3.642.520,01 835.588,38 85,8% 86,8% 

2002/LT/16/P/PE/012 Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 2002.12.17 23.671.753,68 10.455.281,58 9.412.084,04 3.804.388,06 94,7% 98,7% 

2003/LT/16/P/PE/016 Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 2003.12.22 10.305.863,18 6.251.751,67 2.553.532,39 1.500.579,12 92,6% 96,9% 

2003/LT/16/P/PE/017 Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje 2003.12.22 30.410.488,01 19.359.702,65 7.173.016,43 3.877.768,93 86,9% 91,1% 

2004/LT/16/C/PE/003 Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 2004.12.21 17.292.291,99 9.596.483,59 3.198.827,83 4.496.980,57 99,2% 99,2% 

2004/LT/16/C/PE/001 Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 2005.05.24 24.391.585,53 13.714.922,96 4.571.640,98 6.105.021,59 96,1% 98,2% 

2005/LT/16/C/PE/003 Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas 2005.12.08 19.140.849,64 16.269.722,19 2.871.127,45   98,3% 98,3% 

  Iš viso, EUR   176.876.596,41 104.531.210,25 47.008.939,57 25.336.446,59 93,5% 95,6% 

  Iš viso, LTL   610.719.512,08 360.925.362,75 162.312.466,55 87.481.682,79 93,5% 95,6% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal APVA pateiktas projektų sutarčių finansinės būklės ataskaitas. 
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3 PRIEDAS.  ADMINISTRACINIAI 2007-2013 M. ATLIEKŲ PROJEKTŲ 
DUOMENYS 

74 lentelė. Projektų paraiškų vertinimo ir sprendimų dėl paramos skyrimo terminai 

Projekto pavadinimas 
Projekto 

kodas 

Paraiškos 
gavimo 

data 

Sprendimo 
skirti 

paramą 
data 

PFAS 
įsigaliojimo 

data 

Projekto 
vertinimo 

trukmė 

PFAS 
derinimo 
trukmė 

1 2 3 4=2-1 5=3-2 
Alytaus regiono senų sąvartynų 
uždarymas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-001 

2008.11.12 2008.12.09 2009.03.10 27 91 

Šiaulių regiono Kairių sąvartyno 
uždarymo II etapas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-002 

2008.11.12 2008.12.09 2009.03.18 27 99 

Panevėžio regiono senų 
sąvartynų ir šiukšlynų 
uždarymas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-003 

2009.07.31 2009.10.16 2009.12.03 77 48 

Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių 
rajono ir Vilkaviškio rajono 
savivaldybių sąvartynų 
uždarymo projektavimo ir 
statybos darbai 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-004 

2009.07.31 2009.10.16 2009.12.03 77 48 

Šiaulių regiono senų sąvartynų ir 
šiukšlynų uždarymas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-005 

2009.09.30 2010.03.23 2010.04.22 174 30 

Tauragės regiono kompostavimo 
aikštelių įrengimas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-006 

2009.09.28 2010.05.11 2010.07.07 225 57 

Alytaus regiono Takniškių 
sąvartyno uždarymas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-007 

2010.03.30 2010.07.27 2010.08.17 119 21 

Panevėžio regiono didelių 
gabaritų atliekų surinkimo ir 
kompostavimo aikštelių 
įrengimas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-008 

2010.03.30 2010.09.24 2010.11.05 178 42 

Marijampolės apskrities senų 
sąvartynų uždarymas, 
kompostavimo aikštelių 
įrengimas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-009 

2010.03.30 2010.09.24 2010.10.21 178 27 

Utenos regiono kompostavimo 
aikštelių įrengimas bei Anykščių 
ir Molėtų rajonų senų šiukšlynų 
uždarymas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-012 

2010.03.30 2010.07.27 2010.08.30 119 34 

Tauragės regiono senų sąvartynų 
ir šiukšlynų uždarymas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-013 

2010.03.30 2010.07.28 2010.08.06 120 9 

Šiaulių regiono didelių gabaritų 
atliekų surinkimo ir 
kompostavimo aikštelių 
įrengimas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-014 

2010.04.30 2010.09.24 2010.10.15 147 21 

Telšių regiono kompostavimo 
aikštelių įrengimas, Dargių 
sąvartyno uždarymas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-015 

2010.05.31 2010.09.24 2010.10.13 116 19 

Alytaus regiono šiukšlynų 
uždarymas, didelių gabaritų 
atliekų surinkimo ir 
kompostavimo aikštelių 
įrengimas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-016 

2010.06.01 2010.09.24 2010.10.28 115 34 

Vilniaus apskrities senų 
sąvartynų uždarymas, 
kompostavimo aikštelių 
įrengimas, didelių gabaritų 
aikštelių įrengimas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-017 

2010.06.01 2010.10.04 2010.11.26 125 53 

Kauno regiono didelių gabaritų 
atliekų surinkimo bei 
kompostavimo aikštelių 
įrengimas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-018 

2010.06.01 2010.09.24 2010.10.21 115 27 

Klaipėdos regiono senų 
sąvartynų uždarymas, didelių 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-019 

2010.06.01 2010.11.26 2010.12.10 178 14 
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Projekto pavadinimas 
Projekto 

kodas 

Paraiškos 
gavimo 

data 

Sprendimo 
skirti 

paramą 
data 

PFAS 
įsigaliojimo 

data 

Projekto 
vertinimo 

trukmė 

PFAS 
derinimo 
trukmė 

1 2 3 4=2-1 5=3-2 
gabaritų atliekų surinkimo bei 
kompostavimo aikštelių 
įrengimas 
Alytaus regiono didelių gabaritų 
atliekų surinkimo aikštelių 
įrengimas  

VP3-3.2-AM-
01-V-01-020 

2010.09.01 2010.12.27 2011.02.28 117 63 

Pavojingų atliekų sąvartyno 
įrengimas 

VP3-3.2-AM-
01-V-01-021 

2010.09.29 2010.12.27 2013.06.07 89 893 

Panevėžio regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos plėtra 

VP3-3.2-AM-
01-V-02-001 

2010.09.13 2010.12.17 2011.01.19 95 33 

Alytaus regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos plėtra 

VP3-3.2-AM-
01-V-02-003 

2010.09.14 2010.12.17 2011.01.13 94 27 

Marijampolės regiono 
komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos plėtra 

VP3-3.2-AM-
01-V-02-004 

2010.09.15 2010.12.17 2010.12.27 93 10 

Klaipėdos regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos plėtra 

VP3-3.2-AM-
01-V-02-005 

2010.09.15 2010.12.17 2010.12.27 93 10 

Utenos regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos plėtra 

VP3-3.2-AM-
01-V-02-006 

2010.09.15 2010.12.17 2010.12.30 93 13 

Tauragės regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos plėtra 

VP3-3.2-AM-
01-V-02-007 

2010.09.15 2010.12.17 2010.12.27 93 10 

Kauno regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos plėtra 

VP3-3.2-AM-
01-V-02-008 

2010.09.15 2010.12.17 2010.12.30 93 13 

Telšių regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos plėtra 

VP3-3.2-AM-
01-V-02-009 

2010.09.15 2010.12.17 2011.01.18 93 32 

Vilniaus regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemos plėtra 

VP3-3.2-AM-
01-V-02-010 

2010.09.15 2010.12.17 2010.12.27 93 10 

Šiaulių regiono komunalinių 
biologiškai skaidžių atliekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtra 

VP3-3.2-AM-
01-V-02-011 

2013.07.16 2013.12.06 2013.12.12 143 6 

Vidurkis (bendras)     114 62* 
Vidurkis (ATSS projektai)     122 86* 
Vidurkis (BSA projektai)     98 16 

* Be projekto „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal SFMIS duomenis (2014-05-14). 
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4 PRIEDAS.  FINANSINIAI IR FIZINIAI 2007-2013 M. ATLIEKŲ PROJEKTŲ DUOMENYS 

75 lentelė. 2007-2013 m. projektų finansiniai duomenys 
Grupė* Regionas Paraiškos kodas Pareiškėjas Projekto pavadinimas Bendra 

projekto vertė, 
Lt 

Projektui 
skirtas 

finansavimas, 
Lt 

Projektui 
skirto 

finansavimo ES 
dalis, Lt 

Projektui 
išmokėta lėšų, 

Lt 

Projektui 
išmokėta lėšų 

ES dalis, Lt 

Projekto 
būsena 

Iš viso         786.787.947,70 673.322.513,71 653.056.025,04 284.234.180,43 265.049.026,37   
1 Alytus VP3-3.2-AM-01-V-01-001 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas 16558116,75 16558116,75 14074399,24 16558116,75 14074399,24 Baigtas 

įgyvendinti 
1 Alytus VP3-3.2-AM-01-V-01-007 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas 4005176,18 4005176,18 3404399,75 3836218,31 3260785,56 Baigtas 

įgyvendinti 
1 Alytus VP3-3.2-AM-01-V-01-016 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 

kompostavimo aikštelių įrengimas 
23233006,35 20722697,81 19748054,96 19602393,31 18626200,83 Įgyvendinimas 

1 Alytus VP3-3.2-AM-01-V-01-020 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas  4997285,85 4247692,97 4247692,97 4220172,89 4220172,89 Įgyvendinimas 
1 Kaunas VP3-3.2-AM-01-V-01-018 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių 

įrengimas 
11008000 9356800 9356800 3799270,41 3799270,41 Įgyvendinimas 

1 Klaipėda VP3-3.2-AM-01-V-01-019 UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Klaipėdos regiono senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų 
surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas 

17732188,97 15395610 15072360,63 13782076,49 13492705,2 Įgyvendinimas 

1 Marijampolė VP3-3.2-AM-01-V-01-004 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 
centras 

Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių 
sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbai 

29357887,02 29357887,02 24954203,97 29357887,02 24954203,97 Baigtas 
įgyvendinti 

1 Marijampolė VP3-3.2-AM-01-V-01-009 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 
centras 

Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių 
įrengimas 

17118109,82 15727611,16 14550393,34 15250473,66 14108969,77 Įgyvendinimas 

1 Panevėžys VP3-3.2-AM-01-V-01-003 UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas 14930068,33 14930068,33 12690558,08 12135526,42 10315197,46 Įgyvendinimas 
1 Panevėžys VP3-3.2-AM-01-V-01-008 UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras Panevėžio regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo 

aikštelių įrengimas 
4275107,79 3625245,05 3625245,05 3625245,05 3625245,05 Baigtas 

įgyvendinti 
1 Šiauliai VP3-3.2-AM-01-V-01-002 VšĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO 

CENTRAS 
Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uždarymo II etapas 10672065,29 10672065,29 9071255,5 10672065,29 9071255,5 Baigtas 

įgyvendinti 
1 Šiauliai VP3-3.2-AM-01-V-01-005 VšĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO 

CENTRAS 
Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas 18546556,32 18546556,32 15764572,87 18546556,32 15764572,87 Baigtas 

įgyvendinti 
1 Šiauliai VP3-3.2-AM-01-V-01-014 VšĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO 

CENTRAS 
Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių 
įrengimas 

16201722,16 13771463,84 13771463,84 13758210,78 13758210,78 Įgyvendinimas 

1 Tauragė VP3-3.2-AM-01-V-01-006 UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas 3352489,52 2841294,51 2841294,51 2841294,51 2841294,51 Baigtas 
įgyvendinti 

1 Tauragė VP3-3.2-AM-01-V-01-013 UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas 12997337,94 12997337,94 11047737,24 12997337,94 11047737,24 Baigtas 
įgyvendinti 

1 Telšiai VP3-3.2-AM-01-V-01-015 UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" Telšių regiono kompostavimo aikštelių įrengimas, Dargių sąvartyno 
uždarymas 

5594165,03 5015843,82 4755039,84 5015843,82 4755039,84 Baigtas 
įgyvendinti 

1 Utena VP3-3.2-AM-01-V-01-012 UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų 
rajonų senų šiukšlynų uždarymas 

6001605,1 5277529,76 5101364,34 5277529,76 5101364,34 Baigtas 
įgyvendinti 

1 Vilnius VP3-3.2-AM-01-V-01-017 UAB "VAATC" Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių 
įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas 

37968860,02 33315767,03 32021438,98 18675801,77 17950240,98 Įgyvendinimas 

2 Alytus VP3-3.2-AM-01-V-02-003 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 49811925,14 42340136,36 42340136,36 13180281,83 13180281,83 Įgyvendinimas 
2 Kaunas VP3-3.2-AM-01-V-02-008 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 119.216.134,71 102745959,2 102745959,2 4.677.330,64 4.677.330,64 Įgyvendinimas 
2 Klaipėda VP3-3.2-AM-01-V-02-005 UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 37980000 30690955 30690955 10037585,52 10037585,52 Įgyvendinimas 
2 Marijampolė VP3-3.2-AM-01-V-02-004 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo 

centras 
Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 37086858,7 31523829,89 31523829,89 8695840 8695840 Įgyvendinimas 

2 Panevėžys VP3-3.2-AM-01-V-02-001 UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 38279931,86 32537942 32537942 10444128,62 10444128,62 Įgyvendinimas 
2 Šiauliai VP3-3.2-AM-01-V-02-011 VšĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO 

CENTRAS 
Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra 

24387587,98 19527764,59 19527764,59 2900474,52 2900474,52 Įgyvendinimas 

2 Tauragė VP3-3.2-AM-01-V-02-007 UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 9409686,88 7998233,84 7998233,84 268511,46 268511,46 Įgyvendinimas 
2 Telšiai VP3-3.2-AM-01-V-02-009 UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 32986070,41 27969924,39 27969924,39 8699127,35 8699127,35 Įgyvendinimas 
2 Utena VP3-3.2-AM-01-V-02-006 UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 41490697,36 35267092,61 35267092,61 10301977,48 10301977,48 Įgyvendinimas 
2 Vilnius VP3-3.2-AM-01-V-02-010 UAB "VAATC" Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 130764286 100943402 100943402 3048840,14 3048840,14 Įgyvendinimas 
3 Toksika VP3-3.2-AM-01-V-01-021 UAB "TOKSIKA" Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas 10825020,22 5412510,11 5412510,11 2028062,37 2028062,37 Įgyvendinimas 

* 1 - ATSS; 2 - BSA; 3 - pavojingos atliekos         
  Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2014 m. balandžio 8 d.    
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76 lentelė. 2007-2013 m. projektų stebėsenos rodikliai (ATSS projektai, pavojingų atliekų projektas) 
     Paraiškoje nurodyta planuojama 

pasiekti stebėsenos rodiklio 
reikšmė 

Sutartyje nurodyta planuojama 
pasiekti stebėsenos rodiklio 

reikšmė 
Pasiekta reikšmė pagal MP, 2004-

04-13 duomenys 
Grupė Regionas Paraiškos kodas Pareiškėjas Projekto pavadinimas 

Įrengtos 
DGASA, 
skaičius 

Įrengtos 
ŽAKA, 
skaičius 

Uždarytų ir 
sutvarkytų 
sąvartynų/ 
šiukšlynų 
skaičius 

Įrengtos 
DGASA, 
skaičius 

Įrengtos 
ŽAKA, 
skaičius 

Uždarytų ir 
sutvarkytų 
sąvartynų/ 
šiukšlynų 
skaičius 

Įrengtos 
DGASA, 
skaičius 

Įrengtos 
ŽAKA, 
skaičius 

Uždarytų ir 
sutvarkytų 
sąvartynų/ 
šiukšlynų 
skaičius 

          53 0 22 53 41 341 31 27 271 
1 Alytus VP3-3.2-AM-01-V-01-001 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas 0 0 22 0 0 22 0 0 22 
1 Šiauliai VP3-3.2-AM-01-V-01-002 VšĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Šiaulių regiono Kairių sąvartyno uždarymo II etapas 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
1 Panevėžys VP3-3.2-AM-01-V-01-003 UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas 0 0 0 0 0 93 0 0 31 
1 Marijampolė VP3-3.2-AM-01-V-01-004 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių 

sąvartynų uždarymo projektavimo ir statybos darbai 
0 0 0 0 0 6 0 0 6 

1 Šiauliai VP3-3.2-AM-01-V-01-005 VšĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas 0 0 0 0 0 53 0 0 53 
1 Tauragė VP3-3.2-AM-01-V-01-006 UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras Tauragės regiono kompostavimo aikštelių įrengimas 0 0 0 0 3 0 0 3 0 
1 Alytus VP3-3.2-AM-01-V-01-007 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
1 Panevėžys VP3-3.2-AM-01-V-01-008 UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras Panevėžio regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo 

aikštelių įrengimas 
3 0 0 3 1 0 3 1 0 

1 Marijampolė VP3-3.2-AM-01-V-01-009 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Marijampolės apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo 
aikštelių įrengimas 

0 0 0 0 5 12 0 5 12 

1 Utena VP3-3.2-AM-01-V-01-012 UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" Utenos regiono kompostavimo aikštelių įrengimas bei Anykščių ir Molėtų 
rajonų senų šiukšlynų uždarymas 

0 0 0 0 4 10 0 4 10 

1 Tauragė VP3-3.2-AM-01-V-01-013 UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras Tauragės regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas 0 0 0 0 0 58 0 0 58 
1 Šiauliai VP3-3.2-AM-01-V-01-014 VšĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo 

aikštelių įrengimas 
8 0 0 8 4 0 8 4 0 

1 Telšiai VP3-3.2-AM-01-V-01-015 UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" Telšių regiono kompostavimo aikštelių įrengimas, Dargių sąvartyno 
uždarymas 

0 0 0 0 3 1 0 3 1 

1 Alytus VP3-3.2-AM-01-V-01-016 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 
kompostavimo aikštelių įrengimas 

4 0 0 5 6 70 4 5 69 

1 Vilnius VP3-3.2-AM-01-V-01-017 UAB "VAATC" Vilniaus apskrities senų sąvartynų uždarymas, kompostavimo aikštelių 
įrengimas, didelių gabaritų aikštelių įrengimas 

17 0 0 16 6 13 10 2 6 

1 Kaunas VP3-3.2-AM-01-V-01-018 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo 
aikštelių įrengimas 

5 0 0 5 2 0 0 0 0 

1 Klaipėda VP3-3.2-AM-01-V-01-019 UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Klaipėdos regiono senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų 
surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas 

10 0 0 10 7 1 0 0 1 

1 Alytus VP3-3.2-AM-01-V-01-020 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas  6 0 0 6 0 0 6 0 0 
3 Toksika VP3-3.2-AM-01-V-01-021 UAB "TOKSIKA" Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal APVA pateiktus SFMIS duomenis. 

 
77 lentelė. 2007-2013 m. projektų stebėsenos rodikliai (BSA projektai) 

     Paraiškoje nurodyta 
planuojama pasiekti stebėsenos 

rodiklio reikšmė 

Sutartyje nurodyta planuojama 
pasiekti stebėsenos rodiklio 

reikšmė 
Pasiekta reikšmė pagal MP, 

2004-04-13 duomenys 
Grupė Regionas Paraiškos kodas Pareiškėjas Projekto pavadinimas Sukurti KA 

perdirbimo ir 
(ar) kitokio 
panaudojimo 
pajėgumai, 
t/m. 

Individualiose 
valdose 
pastatyti BSA 
ir AŽ 
konteineriai, 
skaičius 

Sukurti KA 
perdirbimo ir 
(ar) kitokio 
panaudojimo 
pajėgumai, 
t/m. 

Individualiose 
valdose 
pastatyti BSA 
ir AŽ 
konteineriai, 
skaičius 

Sukurti KA 
perdirbimo ir 
(ar) kitokio 
panaudojimo 
pajėgumai, 
t/m. 

Individualiose 
valdose 
pastatyti BSA 
ir AŽ 
konteineriai, 
skaičius 

          0   1001643 158015 0 0 
2 Panevėžys VP3-3.2-AM-01-V-02-001 UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 0   86470 6300 0   
2 Alytus VP3-3.2-AM-01-V-02-003 UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 0   65702 6000 0   
2 Marijampolė VP3-3.2-AM-01-V-02-004 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras Marijampolės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 0   70205 0 0   
2 Klaipėda VP3-3.2-AM-01-V-02-005 UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 0   75000 10000 0   
2 Utena VP3-3.2-AM-01-V-02-006 UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 0   45200 6000 0   
2 Tauragė VP3-3.2-AM-01-V-02-007 UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 0   6000 500 0   
2 Kaunas VP3-3.2-AM-01-V-02-008 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 0   256425 30000 0   
2 Telšiai VP3-3.2-AM-01-V-02-009 UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 0   53641 10215 0   
2 Vilnius VP3-3.2-AM-01-V-02-010 UAB "VAATC" Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra 0   293000 51000 0   
2 Šiauliai VP3-3.2-AM-01-V-02-011 VšĮ ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra 
0   50000 38000 0   

Šaltinis: sudaryta autorių pagal APVA pateiktus SFMIS duomenis. 
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5 PRIEDAS.  GPAT PROGRAMOS LĖŠOMIS 2010-2013 M. FINANSUOTI ŪKIO 
SUBJEKTŲ PROJEKTAI  

 
Pareiškėjo 

pavadinimas 
Projekto 

pavadinimas, 
įgyvendinimo vieta 

Informacija apie projekto 
įgyvendinimą 

Subsidijos 
suma, Lt 

Planuojamos 
sutvarkyti atliekos, 

t/m. 
PAKUOTĖS ATLIEKŲ SURINKIMO IR RŪŠIAVIMO PAJĖGUMŲ STIPRINIMO PROJEKTAI 
UAB 
„Virginijus ir 
Ko“ 

Popieriaus, plastiko ir 
PET pakuočių atliekų 
tvarkymo sistemos 
išplėtimas 

2014 m. įsigyta 11 pres- 
konteinerių, kurie pastatyti 
prie prekybos centrų ir 
naudojami įvairių pakuočių 
atliekų surinkimui  

352405 Popieriaus ir kartono 
pakuotės atliekos – 
357; Plastikinės 
pakuotės atliekos – 
107; Plastikinės PET 
pakuotės atliekos – 35. 

UAB „Antraža“ „Antrinių žaliavų 
(pakuotės atliekų) 
atskyrimas iš bendro 
mišrių komunalinių 
atliekų srauto“, 
Panevėžio miestas 

Pareiškėjas 2012 m. įsigijo 
eksploatuoja mišrių 
komunalinių atliekų 
rūšiavimo technologinę 
liniją. Įrangos projektinis 
pajėgumas - 30000 t mišrių 
komunalinių atliekų. 

685710 Plastikinės pakuotės 
atliekos – 420; 
Popieriaus ir kartono 
pakuočių atliekos – 
360; Metalinių 
pakuočių atliekos – 90; 
Kombinuotos pakuotės 
atliekos – 45; Stiklinės 
pakuotės atliekos – 
480; Kitos antrinės 
žaliavos – 1500. 

UAB 
„Druskininkų 
komunalinis 
ūkis“ 

„Pakuotės atliekų 
surinkimas iš ūkio 
subjektų Druskininkų 
mieste“, Druskininkų 
miestas 

Pareiškėjas 2013 m. įsigijo 
45 vnt. giluminius antrinių 
žaliavų konteinerius ir 
pastatė juos 13 aikštelių prie 
įvairių visuomeninės 
paskirties įstaigų, taip pat 2 
mobilius presuojančius 
konteinerius, kuriuos 
pastatė savo teritorijoje.  

305034 Popieriaus ir kartono 
pakuotės atliekos – 
5,45; Plastikinės (kartu 
su PET) pakuotės 
atliekos – 8,33; Stiklo 
pakuotės atliekos – 
42,36. 

AB 
„Specializuotas 
transportas“ 

„Pakuočių atliekų 
surinkimas Šiaulių 
miesto švietimo ir 
mokymo įstaigose“, 
Šiaulių miestas 

Pareiškėjas 2013 m. įsigijo 
288 vnt. lauko konteinerius 
(96 vnt. popieriaus ir 
kartono, 96 vnt. plastiko ir 
96 vnt. stiklo) pakuočių 
atliekoms rinkti ir 332 vnt. 
atitinkamai paženklintus 
vidaus patalpų konteinerius 
su trimis skyriais ir pastatyti 
jas švietimo ir mokymo 
įstaigose. Vidaus ir lauko 
konteineriai bus pastatyti 
daugiau nei 95 proc. Šiaulių 
miesto švietimo ir mokymo 
įstaigų.  

421754 Popieriaus ir kartono 
pakuotės – 182,736; 
Plastikinės (kartu su 
PET) pakuotės – 71,16; 
Stiklo pakuotės – 39,6. 

UAB 
„Virginijus ir 
KO“ 

„Popieriaus, plastiko 
ir PET pakuočių 
atliekų tvarkymas“, 
Klaipėdos ir Telšių 
apskritys 

Pareiškėjas 2011 m. įsigijo 
12 pres-konteinerių ir juos 
pastatė komercinės 
paskirties įmonių, kuriose 
susidaro didelis kiekis 
popieriaus, plastiko ir PET 
pakuočių atliekų, teritorijose 
bei Klaipėdos regiono 
sąvartyne. 

328154 Popieriaus ir kartono 
pakuotės atliekos – 
600; Plastikinės 
pakuotės atliekos – 
150; PET pakuotės 
atliekos – 50. 

PAKUOTĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO IR PERDIRBIMO PAJĖGUMŲ STIPRINIMO PROJEKTAI 
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Planuojamos 
sutvarkyti atliekos, 

t/m. 
UAB „Somlita“ Plastikinių atliekų 

perdirbimo sistemos 
modernizavimas ir 
vystymas 

Planuojama 2014 m. įsigyti 
plastikinės pakuotės 
perdirbimui reikalingą 
presą, leisiantį turimos 
plastikinės pakuotės 
perdirbimo linijos našumą 
padidinti 500 t/metus. 

290337 Plastikinės pakuotės 
atliekos – 400. 
Projektas 
įgyvendinamas 

UAB „Kibiras“ Plastikų surinktų iš 
komunalinių atliekų 
srauto perdirbimo 
gamybos pajėgumų 
sukūrimas 

Planuojama 2014 m. įsigyti 
iš komunalinių atliekų 
išrūšiuotų plastiko atliekų 
(pakuočių) perdirbimo 
įrangą (granuliatorių), 600 
t/metus. 

482560 Plastikinės pakuotės 
atliekos – 208. 
Projektas 
įgyvendinamas 

UAB „Ekobazė“ Kietojo atgautojo kuro 
iš pakuočių atliekų 
gamybos pajėgumų 
sukūrimas 

Planuojama 2014 m. įsigyti 
iš komunalinių atliekų 
išrūšiuotų pakuočių 
smulkinimo įrangą, kurios 
pagalba bus gaminamas 
kietasis atgautasis kuras. 

537824 Pakuotės atliekos - 
4408. Projektas 
įgyvendinamas  

UAB „Jašiūnų 
keramika“ 

Plastikinių gaminių iš 
granuliato, 
regranuliato ir 
plastiko atliekų 
gamyba, Jašiūnai, 
Šalčininkų rajonas 

Pareiškėjas ketina 2014 m. 
įsigyti plastikinių gaminių 
gamybos iš atliekų 
technologinę liniją 
(projektinis pajėgumas – 850 
t/metus). 

690560 Plastikinės pakuotės 
atliekos – 640. 
Projektas 
įgyvendinamas 

UAB „Somlita“ Polietileno pakuotės 
atliekų perdirbimo 
technologinės linijos 
modernizacija, 
Vilniaus raj. 

Pareiškėjas 2011 m. įsigijo, 
sumontavo ir naudoja 
polietileno pakuotės atliekų 
granuliavimo technologinę 
įrangą.  

278317 Polietileno pakuotės 
atliekos – 1400. 

UAB „Maišelis“ Polietileno pakuočių 
atliekų perdirbimo 
technologinės linijos 
modernizacija, 
Klaipėdos miestas 

Pareiškėjas 2012 m. įsigijo ir 
naudoja plastikinių pakuočių 
perdirbimo technologinę 
liniją (atliekų krautuvą, 
smulkintuvą, dujinį 
džiovinimo įrenginį, plovimo 
vonią, du juostinius 
transporterius ir 
granuliavimo įrangą). 

454872 Plastikinės pakuotės 
atliekos – 234. 

PAVOJINGŲ GAMINIŲ IR PADANGŲ SURINKIMO IR PERDIRBIMO PAJĖGUMŲ STIPRINIMO PROJEKTAI 
Asociacija 
„EEPA“ 

Stambios elektros 
įrangos (EEĮ) atliekų 
asociacijos EEPA 
surinkimo sistemos 
plėtimas ir vystymas 

Planuojama 2014 m. įsigyti 
42 konteinerius, kurie bus 
statomi prie prekybos centrų 
ir naudojami EEĮ atliekų 
(stambių namų apyvokos 
prietaisų) surinkimui iš 
gyventojų. 

231840 Šaldytuvai, monitoriai, 
televizoriai, 
spausdintuvai, 
kopijavimo aparatai ir 
pan. - 47,9. Projektas 
įgyvendinamas 

Asociacija 
„EEPA“ 

Buityje susidarančių 
smulkios elektros ir 
elektroninės įrangos 
(EEĮ) ir baterijų bei 
akumuliatorių (BA) 
atliekų asociacijos 
EEPA surinkimo 
sistemos sukūrimas 

Planuojama 2014 m. įsigyti 
500 konteinerių, kurie bus 
statomi prekybos centruose 
ir naudojami smulkių EEĮ 
atliekų surinkimui iš 
gyventojų 

440000 Smulkios EEĮ atliekos – 
801. Projektas 
įgyvendinamas 

UAB 
„Lietmetas“ 

„Tepalo, kuro ir oro 
filtrų perdirbimo 

Pareiškėjas 2013 m. įsigijo ir 
sumontavo automobilių 

690560 Tepalo, kuro ir oro 
filtrų atliekos – 700. 
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t/m. 
linijos įrengimas“, 
Kauno miestas 

tepalo, kuro ir oro filtrų 
perdirbimo liniją. Įrangos 
našumas 1000 t/metus 
perdirbamų kuro ir oro filtrų 
atliekų. 

UAB „EMP 
Recycling“ 

„UAB „EMP Recycling“ 
elektros ir 
elektroninės įrangos 
atliekų (EEĮA) 
tvarkymo sistemos 
vystymas, 2 etapas“, 
Vilniaus rajonas 

Pareiškėjas įsigijo ir 
eksploatuoja HAAS dviejų 
velenų smulkintuvą HDWV-E 
700x2000 ir nuolatinio 
veikimo magnetą.  

292072 Smulkios elektros ir 
elektroninės įrangos 
atliekos – 1082. 

UAB „EMP 
Recycling“ 

„UAB EMP recycling 
elektros ir 
elektroninės įrangos 
atliekų (EEĮA) 
tvarkymo sistemos 
vystymas“, Maišiagala, 
Vilniaus r. 

Pareiškėjas 2011 m. įsigijo ir 
naudoja krovininį furgoną su 
keltuvu ir automobilį 
elektros ir elektroninės 
įrangos surinkimui iš 
gyventojų.  

398488 Elektros ir elektroninės 
įrangos atliekos (EEĮA) 
– 449. 

UAB 
„Metaloidas“ 

„Stambiagabaričių 
naudotų padangų 
perdirbimo įrangos 
įsigijimas“, Šiaulių 
miestas 

Pareiškėjas 2011 m. įsigijo ir 
naudoja hidraulines žirkles 
HN 900 ir padangų 
pjaustymo įrenginį DP 250 
stambiagabaričių naudotų 
padangų perdirbimui. 

262413 Naudotos 
stambiagabaritės 
padangos – 2000. 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal LAAIF pateiktą informaciją. 
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6 PRIEDAS.  POVEIKIO VERTINIMO METODOLIGIJOS (EKONOMETRINIO 
MODELIAVIMO) APRAŠYMAS 

Poveikio vertinimo metodologijos aprašyme iš pradžių apžvelgiami bendri principai, po to nurodomi 
šio vertinimo metodiniai ypatumai. Atkreiptinas dėmesys, kad šio vertinimo metu taikyta poveikio 
vertinimo metodologija Lietuvoje jau buvo taikyta šio darbo autorių keliose ankstesnėse studijose ir 
pilnai pasiteisino. 
 
Vienas iš dažnai taikomų prognozavimo bei poveikio vertinimo kiekybinių metodų yra ekonometrinis 
modeliavimas. Sudarant ekonometrinį modelį veikiantys kintamieji išreiškiami kiekybiškai, nustatomi 
jų sąryšiai ir tarpusavio priklausomybė. Statistiniai duomenys interpretuojami remiantis ekonomikos 
teorija ir formalizuojami matematinėmis išraiškomis, įtraukiant į šią sistemą tikimybių teorijos ir 
matematinės statistikos komponentus. Ekonometrinis modeliavimas leidžia įvertinti skirtingų 
veiksnių poveikį ir matematiškai formalizuoti istorinį šių veiksnių veikimą.  
 
Ekonometrinis šalies ūkio sektoriaus modeliavimas naudingas tiek įvairiais aspektais analizuojant 
ekonominę-socialinę plėtrą, tiek vertinant ES paramos efektyvumą. Tinkamai parinkta metodologija 
turi tenkinti kelis kriterijus. Pirma, sudaroma šalies ūkio tame tarpe atliekų sektoriaus modelio 
struktūra turi atitikti pagrindines vietinės ekonomikos nuostatas. Antra, į modelį turi būti įtraukti ne 
tik konkretaus sektoriaus rodikliai, bet ir bendrą Lietuvos ekonomikos plėtrą atspindintys rodikliai. 
Trečia, modelis turi įvertinti trumpalaikius ir ilgalaikius sąryšius tarp sektorių ir bendro šalies ūkio 
rodiklių. Galiausiai modelio pagrindinės prielaidos turi būti patikrinamos statistinių kriterijų pagalba. 
Tačiau ekonometrinio modeliavimo galimybės yra ribotos, kai turima mažai stebėjimų, t. y. turimos 
laiko eilutės yra trumpos. Šiuo atveju tikslinga papildomai panaudoti kitus metodus: įmonių apklausas 
bei ekspertinę analizę. Tinkamas kokybinių metodų taikymas taip pat leidžia patvirtinti tyrimo 
prielaidas, kai to negalima identifikuoti iš statistinių duomenų.  
 
1. Poveikio modeliavimas  
 
Kiekybinis poveikio vertinimas buvo vykdomas, taikant ekonometrinio modeliavimo metodą ir siekiant 
nustatyti, kokia yra ES paramos lėšomis įgyvendinamų atliekų tvarkymo projektų nauda bei įtaka 
socialinei ir ekonominei šalies situacijai. ES paramos poveikis Lietuvos ūkiui yra vertinamas pagal 
sukuriamos pridėtinės vertės, darbo vietų padidėjimo ir kitus makroekonominius rodiklius. Remiantis 
ekonometriniu modeliavimu, yra siekiama atsakyti į klausimą: kokia yra (bus) ilgalaikė atliekų 
projektų, įgyvendinamų ES paramos lėšomis, įtaka aplinkos kokybei, socialinei ir ekonominei 
situacijai, t. y. bus įvertintas nuo 2001 metų teikiamos ES paramos poveikis atliekų sektoriaus plėtrai 
ir visai makroekonomikai. 
 
Atsižvelgiant į vertinimo uždavinį ir statistinių duomenų prieinamumą, pirmiausia ekonometriškai yra 
vertinamas tiesioginis šios paramos poveikis atliekų sektoriaus plėtrai (E37-E39 sektoriai pagal 
EVRK 2 red., kurie apima šias ekonominės veiklos rūšis: nuotekų valymas; atliekų surinkimas, 
tvarkymas ir šalinimas, medžiagų atgavimas; regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba). Siekiant šio 
tikslo buvo sudarytas atliekų sektoriaus dalinės pusiausvyros ekonometrinis modelis (ekonometrinių 
lygčių sistema), kur tiesioginis paramos poveikis ūkio plėtrai suprantamas kaip poveikis atitinkamų 
sektorių sukuriamai pridėtinei vertei. Atkreiptinas dėmesys, kad reikšminga (virš 90%) ES paramos 
lėšų, skirtų atliekų projektų įgyvendinimui, dalis yra skirta statyboms, todėl be minėto sektoriaus buvo 
modeliuojama ir statybos veikla (F sektorius pagal EVRK 2 red.): jai taip pat buvo sudarytas sektorinis 
modelis ir įvertinta tiesioginė nagrinėjamos ES paramos įtaka.  
 
Siekiant pilnai įvertinti paramos poveikį visam šalies ūkiui būtina atsižvelgti į minėtų sektorių plėtros 
įtaką visai Lietuvos ekonomikai. Šiam tikslui pasiekti buvo sukonstruotas nedidelės apimties Lietuvos 
makroekonometrinis modelis. Modelio esminis tikslas yra įvertinti statybos sektoriaus pridėtinės 
vertės dinamikos įtaką kitiems šalies ūkio sektoriams (agreguotai, be statybos sektoriaus) ir tokiu 
būdu atsižvelgti į antrinius ES paramos sukuriamus efektus. Galutinai bendras tiesioginis paramos 
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poveikis šalies BVP yra suprantamas kaip poveikių minėtų sektorių pridėtinėms vertėms suma. 
Tiesioginio poveikio vertinimo metodologija yra apibendrinta paveiksle. 
 
29 pav. Tiesioginio poveikio ekonometrinio vertinimo schema 

 
 
Kiekybiniam poveikio vertinimui sudarant makroekonometrinį modelį, yra remiamasi sukaupta ES 
struktūrinių fondų lėšų makroekonominio poveikio Lietuvoje vertinimo patirtimi. 2004–2006 m. ir 
2007–2013 m. laikotarpiais buvo atlikta daug išankstinių (ex-ante) ir tarpinių (mid-term) vertinimų, 
kurių metu buvo taikyti į specialius (darbo našumo, užimtumo, poveikio pridėtinei vertei) klausimus 
atsakantys ir bendrąjį poveikį ekonomikai matuojantys ekonometriniai modeliai, tame tarpe LITMOD, 
LEMAM, HERLIT. Verta pažymėti, kad visi minėti modeliai nėra siejami su atliekų sektoriumi, nes buvo 
sukonstruoti daugiau agreguotų sektorinių ekonominių rodiklių modeliavimui, be to, šie modeliai 
specifikuoti prieš kelis metus, o nuo tada šalies ūkio struktūroje įvyko reikšmingų pokyčių. Todėl 
siekiant įgyvendinti suformuluotus uždavinius yra sukurtas naujas makroekonomikos nedidelio 
matavimo vektorinis modelis, pritaikytas šiame darbe numatytų tikslų įgyvendinimui. 
 
Kaip modelio kintamųjų priklausomybės funkcinė forma buvo pasirinktas autoregresinis modelis su 
egzogeniniais kintamaisiais (AEK), kuris yra vienas svarbiausių įrankių šiuolaikinėje ekonometrijoje. 
AEK modelis patogus tuo, kad tam tikros jo transformacijos, pavyzdžiui, paklaidų koregavimo modelis 
(PKM) leidžia nustatyti, kokį dinaminį poveikį modeliuojamiems kintamiesiems turi nepriklausomi 
kintamieji. Pažymėtina, kad PKM transformacija tinka ir nestacionariems duomenims. 
 
Apibendrinta autoregresinio pasiskirsčiusių vėlavimų (lagų) modelio ADL296(m,n) išraiška su 
konstanta ir p egzogeninių kintamųjų skaičiumi užrašoma tokiu pavidalu: 
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Šioje išraiškoje yt ir xjt žymi - skirtumines modeliuojamojo ir egzogeninių kintamųjų transformacijas. 
Skirtuminė transformacija atliekama siekiant užtikrinti kintamųjų stacionarumą, tačiau, jei duomenys 
yra kointegruoti (jų tiesiniai deriniai yra stacionarūs), AEK modelis tinka ir nestacionariems 
rodikliams, pateikiant modelį PKM forma. 
 
  

                                                 
296 Angliškai šis modelis vadinamas Autoregressive Distributive Lags Model. 
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Pagrindiniai pasiūlytų modelių endogeniniai kintamieji yt (poveikio vertinimo tiksliniai socialiniai ir 
ekonominiai rodikliai) yra sektorių pridėtinė vertė, užimtųjų skaičius, darbo užmokestis, investicijos į 
materialųjį turtą, kainų indeksai. ES paramos apimtis atspindintys rodikliai yra įtraukti į modelį kaip 
egzogeniniai kintamieji xjt.  
 
Paklaidų koregavimo modelio forma gaunama transformuojant (1) lygtį. Pastaroji forma ypatinga tuo, 
kad atsižvelgiama tiek į ilgo laikotarpio (dalinės pusiausvyros) sąryšius, tiek į trumpalaikius 
nuokrypius nuo jų. Remiantis modeliu galima nusakyti, kaip greitai endogeniniai ir egzogeniniai 
kintamieji grįžta į pusiausvyros lygį. Bendriausiu atveju PKM forma atrodo taip: 

(1)    

 
Apibendrinant minėtų modelių išankstines specifikacijas, nagrinėjamų sektorių dalinės pusiausvyros 
modelio prielaidas galima formaliai nusakyti tokia funkcinių ryšių sistema: 
 
(1) Bendroji pridėtinė vertė (BPV):    

(2) Materialinės investicijos:        

(3) Sąlyginis darbuotojų skaičius:    

(4) Vidutinis bruto darbo užmokestis:   

(5) BPV defliatorius:   

Pateiktose lygtyse naudoti tokie egzogeninių kintamųjų žymėjimai: 
X0 – bendrasis vidaus produktas (BVP);  
X1 – valdžios sektoriaus išlaidos; 
X2 – bendrosios vidaus investicijos; 
X3 – sektoriaus produkcijos eksportas; 
X4 – vidutinis darbo užmokestis šalyje; 
X5 – efektyvūs lito keitimo kurso indeksas; 
X6 – vidutinė paskolų palūkanų norma;  
X7 – nedarbo lygis; 
Z1 – struktūrinių fondų parama, skirta atliekų sektoriui. 

 
Priklausomai nuo duomenų detalumo, parama atspindintis rodiklis Z1 gali būti išskaidytas į 
komponentus ir atskirai įtrauktas į atitinkamas modelio lygtis, atsižvelgiant į paramos panaudojimą 
(pvz. investicijos, darbo užmokestis, personalo mokymai, t.t.). Specifikacijoje po kiekvienu kintamuoju 
lygtyje pateikiami ženklai nurodo numanomą atitinkamo veiksnio poveikį: pliusas rodo tiesioginį 
poveikį, minusas – atvirkštinį. Jei pateikti abu ženklai, galimi abu variantai, priklausomai nuo galutinės 
lygties struktūros. Aprašyta modelio struktūra yra preliminari, ji dar gali būti keičiama priklausomai 
nuo empirinio ekonometrinio modeliavimo rezultatų ir duomenų pasiekiamumo.  
 
Paminėtina, kad įgyvendintų atliekų tvarkymo projektų socialinė ir ekonominė nauda neapsiriboja 
vien tik jų tiesioginiu poveikiu makroekonominiams rodikliams. Svarbu, kad įgyvendinant projektus 
gerėja gyventojų gyvenamoji aplinka, mažėja aplinkos tarša, daugėja neužterštos žemės, kuri tinkama 
ūkinei veiklai ar būstų statybai, be to, rūšiuojamos ir perdirbimui naudojamos atliekos sukuria naujas 
žaliavas. Siekiant įvertinti platesnę paramos įtaką šalies ūkiui, vertinimo metu į minėtus 
netiesioginius paramos efektus yra bandoma atsižvelgti. Priklausomai nuo duomenų pasiekiamumo, 
detalumo bei galimybės išreikšti minėtų efektų naudą pinigine išraiška, netiesioginio paramos 
poveikio šalies ūkiui vertinimą siekiama atlikti, naudojant sudarytą Lietuvos makroekonometrinį 
modelį, pateiktą vektorinės paklaidų korekcijos formoje. Modelio endogeninių kintamųjų sąrašą 
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sudaro pagrindiniai makroekonominiai rodikliai: BVP komponentai išlaidų metodu (namų ūkių ir 
Vyriausybės vartojimas, išlaidos pagrindinio kapitalo formavimui), užimtųjų skaičius, vidutinis darbo 
užmokestis, BVP defliatorius, o egzogeniniais kintamaisiais yra laikomi eksportas, importas, banko 
paskolų privačiam sektoriui likučiai, darbo jėgos pasiūlos, importo ir eksporto kainų, energijos bei 
žaliavų kainų rodikliai ir kt., taip pat ES paramos duomenys. 
 
ES paramos poveikiui apskaičiuoti pagal specifikuotą modelį yra vertinami dviejų tipų scenarijai. 
Pirmajame (baziniame) scenarijuje nagrinėjamas atvejis, kuomet yra skiriama parama. Vertinamo 
rezultato rodiklio reikšmės apskaičiuotos bazinio scenarijaus dinamines deterministines 
(neatsitiktines) prognozes lyginant su antrojo tipo scenarijumi, nesant paramai. Poveikio dydžiai 
apibrėžiami kaip skirtumai tarp nurodytų scenarijų (n)esant paramai.  
 
2. Modelių kintamieji 
 
Šioje studijoje šalies ūkio, atliekų ir statybos sektorių modeliai yra sudaromi, naudojant ketvirtinius 
duomenis nuo 2005 m. iki 2013 m. Į šiuos modelius įtraukiami tokie vidiniai (endogeniniai) ir išoriniai 
(egzogeniniai) rodikliai: 
 
Žymėjimas Rodiklis Tipas Duomenų šaltinis 

 Atliekų sektoriaus pardavimo pajamos Endog. Statistikos dep. 

 Atliekų sektoriaus materialinės investicijos Endog. Statistikos dep. 

 Atliekų sektoriaus darbuotojų skaičius (sąlyginis) Endog. Statistikos dep. 

 Atliekų sektoriaus vidutinis bruto darbo užmokestis Endog. Statistikos dep. 
 Atliekų sektoriaus gamintojų kainų indeksas Endog. Statistikos dep. 
 Šalyje atlikti statybos darbai Endog. Statistikos dep. 

 Statybos sektoriaus pridėtinė vertė Endog. Statistikos dep. 
 Statybos sektoriaus materialinės investicijos Endog. Statistikos dep. 

  Statybos sektoriaus darbuotojų skaičius (sąlyginis) Endog. Statistikos dep. 
  Statybos sektoriaus vidutinis bruto darbo užmokestis Endog. Statistikos dep. 
 Statybos sektoriaus pridėtinės vertės defliatorius Endog. Statistikos dep. 
 Bendroji pridėtinė vertė (be statybos sektoriaus) Endog. Statistikos dep. 

 Sąlyginis darbuotojų skaičius (be statybos sektoriaus) Endog. Statistikos dep. 
 Bendras vidaus produktas Endog. Statistikos dep. 
 Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas Endog. Statistikos dep. 
 Valdžios išlaidos Endog. Statistikos dep. 
 Privataus vartojimo išlaidos Endog. Statistikos dep. 
 Eksportas Egzog. Statistikos dep. 
 Importas Egzog. Statistikos dep. 

 Užimtųjų skaičius Endog. Statistikos dep. 
 Darbo jėga Egzog. Statistikos dep. 

 Nedarbo lygis Endog. Statistikos dep. 
 Vidutinis bruto darbo užmokestis Endog. Statistikos dep. 

 BVP defliatorius Endog. Statistikos dep. 
 Importo kainų indeksas Egzog. Statistikos dep. 
 Eksporto kainų indeksas Egzog. Statistikos dep. 

 Paskolų nefinansinėms korporacijos likučiai Egzog. Lietuvos bankas 

 Paskolų namų ūkiams likučiai (būstui įsigyti) Egzog. Lietuvos bankas 

 Parama, skirta atliekų sektoriui Egzog. Aplinkos ministerija 

 
Fiktyvus kintamasis, nurodantis 2007K1 atliekų sektoriaus 
gamintojų kainų šuolį  

Egzog. 
- 

 
Fiktyvus kintamasis, nurodantis 2008K3 atliekų sektoriaus 
gamintojų kainų šuolį 

Egzog. 
- 

 
Fiktyvus kintamasis, nurodantis 2010K2 atliekų sektoriaus 
gamintojų kainų šuolį 

Egzog. 
- 

 
Fiktyvus kintamasis, nurodantis 2011K1 atliekų sektoriaus 
darbuotojų skaičiaus šuolį 

Egzog. 
- 

 
3. Modeliavimo prielaidos (tyrimo ypatumai) 
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1. Modeliuojami atliekų sektoriaus rodikliai yra E37-E39 sektorių pagal EVRK 2 red. (kurie apima 

šias ekonominės veiklos rūšis: nuotekų valymas; atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas, 
medžiagų atgavimas; regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba) atitinkamų rodiklių junginiai. 

 

2. Nors ryšiai tarp metinių rodiklių yra gerokai stabilesni nei tarp ketvirtinių, tačiau dėl trumpų 
duomenų eilučių dažniau yra nagrinėjami ketvirtiniai rodikliai, nes jų atitinkamos eilutės yra 
keturis kartus ilgesnės. Tačiau dėl 2005–2013 m. laikotarpyje stebėto staigaus ūkio nuosmukio, 
minėti ryšiai tarp ketvirtinių rodiklių buvo nestabilūs, todėl šioje studijoje buvo pasirinktas dar 
kitas būdas - modeliuoti metiniai rodikliai, bet ne tik kalendoriniais, bet ir slenkančiais metais. 
Šiuo atveju nagrinėjamų rodiklių laiko eilutės buvo nedaug trumpesnės nei ketvirtinio modelio 
atveju, ryšiai tarp rodiklių buvo stabilesni ir tuo pačiu išvengta sezoniškumo problemų.  

 
3. Galutinis taikomų metodų ir modelių parinkimas yra daromas, atsižvelgiant į prieinamų duomenų 

detalumą ir kokybę. Dėl keleto ketvirtinių statistinių sektorinių rodiklių stokos iki 2005 m., 
ekonometrinių modelių sudarymui buvo naudojami duomenys nuo 2005K1 iki 2013K4. 
Pažymėtina, kad pagal prieinamus išmokėtos ES paramos (skirtos atliekų projektų, įgyvendinimui) 
duomenis, iki 2005 m. buvo išmokėta mažiau negu 1% visų paramos lėšų. Studijos metu buvo 
padaryta prielaida, kad ES paramos išmokėtos iki 2005 m. poveikio efektyvumas sutampa su 
gautos po 2005 m. paramos efektyvumu.  

 
4. Dėl duomenų pateikimo pokyčių Statistikos departamente, t. y. siekio pereiti prie stambesnio 

sektorinio duomenų išdėstymo (po 2011 m. aplinkos apsaugos sektoriaus rodikliai yra 
agreguojami kartu su energetikos duomenimis (E+D pagal EVRK 2), modeliavimo metu vietoj 
atliekų sektoriuje sukuriamos pridėtinės vertės duomenų buvo naudojami šio sektoriaus įmonių 
finansiniai rodikliai, būtent pardavimo pajamos.  

 

5. Visos modelio lygtys gavosi adekvatesnės, modeliuojant nelogaritmuotus rodiklius veikusiomis 
kainomis. Tai paaiškinama gana nedideliu modeliuojamu laiko tarpu ir ES paramos indėliu, kuris 
pasireiškia adityviai.  

 

6. Atsižvelgiant į tai, kad atliekų sektoriuje sukuriamos pridėtinės vertės indelis į šalies BPV sudaro 
maždaug 1%, ekonometrinio modeliavimo metu daroma prielaida, kad pirminiai ES paramos 
impulsai į atliekų sektoriaus projektus sukuria statistiškai nereikšmingus antrinius efektus į visą 
šalies ūkį. Tokiu būdu tyrimo metu buvo vertinami tik statybos sektoriaus sukuriami antriniai 
paramos poveikiai.   

 
7. Kadangi į sudarytą modelį įeina keletas egzogeninių kintamųjų, turinčių reikšmingą įtaką 

nagrinėjamų socialinių ir ekonominių rodiklių dinamikai, atsižvelgiant į studijos tikslą – įvertinti 
ilgalaikę (iki 2020 m.) atliekų projektų, įgyvendinamų ES paramos lėšomis, įtaką ekonomikai, 
būtina iš pradžių nustatyti tokių rodiklių prognozes. Šios problemos sprendimui buvo 
panaudojami kitų institucijų atliktos studijos ir skaičiavimai. Egzogeninių kintamųjų prognozių 
šaltiniai ir padarytos prielaidos yra apibendrinti 10 lentelėje apačioj. Gautos prognozės, vėliau 
kartu su sudarytu ekonometriniu modeliu, buvo panaudotos ilgalaikio paramos poveikio 
vertinimui.  

 
78 lentelė. Egzogeninių kintamųjų prognozės 

Egzogeniniai kintamieji Prognozių šaltinis/prielaida 
2013 

Faktas 
2014 2015 2016 

2017-
2020 

Eksportas (%, nominalus augimas 
per metus) 

Lietuvos Bankas 
8.9 4.5 7 7 7 

Importas (%, nominalus augimas 
per metus) 

Lietuvos Bankas 
8.8 5.5 7.8 7.8 7.8 

Importo kainos (%, pokytis per 
metus) 

Lietuvos Bankas 
-1.5 0.3 0.8 0.8 0.8 
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Egzogeniniai kintamieji Prognozių šaltinis/prielaida 
2013 

Faktas 
2014 2015 2016 

2017-
2020 

Eksporto kainos (%, pokytis per 
metus) 

Lietuvos Bankas 
-1.4 0.6 0.9 0.9 0.9 

Darbo jėga (%, pokytis per 
metus) 

Finansų Ministerija 
-0.3 0.0 -0.3 -0.5 -0.8 

Paskolų namų ūkiams likučiai 
būstui įsigyti, (%, nominalus 
augimas per metus) 

Finansų Ministerija (su 
prielaida, kad paskolų 
portfelio santykis su BVP yra 
pastovus) 

- 5.4 7.0 7.2 7.6 

Paskolų nefinansinėms 
korporacijos likučiai (%, 
nominalus augimas per metus) 

Finansų Ministerija (su 
prielaida, kad paskolų 
portfelio santykis su BVP yra 
pastovus) 

- 5.4 7.0 7.2 7.6 

 
4. Sudarytas ekonometrinis modelis 
 
Ekonometriniam modeliui sudaryti buvo naudojami ketvirtiniai duomenys, apimantys laikotarpį nuo 
2005K1 iki 2013K4. Duomenys buvo suglodinti, priklausomai nuo nagrinėjamo rodiklio imant 
ketvirtinių reikšmių slenkančias metines sumas arba slenkančius metinius vidurkius. 
 
Pastabos:  

 Užrašytose lygtyse ilgalaikius ryšius parodantis kointegravimo narys išskirtas laužtiniais 
skliaustais 

 Skliausteliai, esantys po kintamojo, rodo pavėlinimo eilę (pavyzdžiui, reiškia, kad 
imama praeito ketvirčio reikšmė); 

  žymi skirtuminę transformaciją ( ))  
 Kuo mažesnė Dickey-Fuller‘o statistikos reikšmė tuo didesnė tikimybė, kad kointegravimo 

lygties liekanos yra stacionarios; 
 R2 rodo determinacijos koeficiento reikšmę; kuo šis rodiklis yra arčiau vieneto, tuo didesnė 

nagrinėjamo rodiklio dispersijos dalis yra paaiškinta modeliu. Pavyzdžiui, R2 = 0,72 rodo, kad 
paklaidų korekcijos modelis (PKM) paaiškina apie 72 procentus stebėjimų kintamumo. 
Pažymėtina, kad augimo tempo modeliams šis rodiklis nebūtinai turi būti didelis (ypač kuomet 
pasikeičia augimo kryptis arba reikšmės artimos nuliui), tačiau reikšmės didesnės negu 0,5 
rodo pakankamai aukštą modeliuotos dalies atitikmenį faktiniams stebėjimams; 

 
4.1 Atliekų sektoriaus modelis 
 
Atliekų sektoriuje įvertinta, jog bendras ES paramos srautas, skirtas ilgalaikei sektoriaus plėtrai, 
statistiškai reikšmingai teigiamai veikia materialinių investicijų augimą sektoriuje. Netiesioginis 
paramos poveikis pasireiškia per makro lygmens kintamuosius, tokius kaip bendras bendrojo kapitalo 
formavimas, užimtųjų skaičius, nedarbas, bendras šalies algų ir kainų lygis.  
 
Pardavimo pajamų lygtis 
Bendros sektoriaus įmonių pardavimo pajamos ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu statistiškai 
reikšmingai priklauso nuo šalies bendrojo kapitalo formavimo ir sektoriaus gamintojų kainų lygio 
pasikeitimų (per gamintojų kainų fiktyvias kintamąsias). 

 
,  

 
Materialinių investicijų lygtis 
Atliekų sektoriaus materialinės investicijos daugiausia priklauso nuo bendrų šalies investicijų 
(bendras bendrojo kapitalo formavimas), ES paramos bei praeities investicijų dinamikos. 
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,  

 
Sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygtis 
Kaip matyti iš įvertintų sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygties koeficientų, reikšmingą poveikį šio 
sektoriaus užimtumui daro bendras šalyje dirbančių sąlyginių darbuotojų skaičius, nedarbo lygis bei 
šio sektoriaus įmonių bendrų pardavimo pajamų. 

 
 

 
Vidutinio bruto darbo užmokesčio lygtis 
Atliekų sektoriaus darbo užmokesčio dinamikai didžiausia įtaka daro šalies bruto darbo užmokesčio 
bei sektoriaus įmonių pardavimo pajamų pasikeitimai. 

 
 

 
Gamintojų kainų lygtis 
Istorinė gamintojų kainų laiko eilutė bei statistinės analizės rezultatai (kainų fiktyviųjų kintamųjų 
reikšmingumas) aiškiai parodo, kad sektoriaus kainų lygis yra reguliuojamas. Trumpuoju laikotarpiu 
šio sektoriaus kainų didėjimui įtakos daro bendras šalies kainų augimas. 

 
 

 
4.2 Statybos sektoriaus modelis 
 
Kaip jau buvo paminėta, reikšminga (virš 90%) ES paramos lėšų, skirtų atliekų projektų 
įgyvendinimui, dalis yra skirta statyboms. Ekonometrinio modeliavimo metu šios paramos dalies 
poveikis statybos sektoriui bei visai šalies ekonomikai yra vertinamas per tiesioginius impulsus į 
šalyje atliktų statybos darbų lygtį, kitaip tariant laikoma, kad gaunamos paramos lėšos (skirtos 
statyboms) tiesiogiai padidina atliktų statybos darbų apimtį šalyje.  
 
Šalyje atliktų statybos darbų lygtis 
Statybos sektoriaus atliktų darbų apimtis tiek ilguoju, tiek trumpuoju laikotarpiu stipriai priklauso nuo 
pagrindinio bendrojo kapitalo formavimo. Ilguoju laikotarpiu darbų apimtį irgi nusako materialinių 
investicijų tendencijos.  

 
,  

 
Pridėtinės vertės lygtis 
Iš esmės sektoriuje sukuriamą pridėtinę vertę pilnai apibūdina atliktų statybos darbų apimtis. Tai 
leidžia tiesiogiai įvertinti statyboms skirtos atliekų sektoriaus ES paramos poveikį.  

 
 

 
Materialinių investicijų lygtis 
Materialines investicijas šiame sektoriuje statistiškai reikšmingai teigiamai veikia sektoriaus 
pridėtinės vertės pokyčiai ir paskolų nefinansinėms korporacijos bei namų ūkiams būstui įsigyti 
srautų dinamika.  
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Sąlyginio darbuotojų skaičiaus lygtis 
Sąlyginio darbuotojų skaičiaus sektoriuje dinamika aprašoma šalies bendrojo užimtųjų skaičiaus bei 
sektoriaus pridėtinės vertės ir vidutinio bruto darbo užmokesčio pokyčiais.  

 
 

 
Vidutinio bruto darbo užmokesčio lygtis 
Darbo užmokestis ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu statistiškai reikšmingai teigiamai priklauso nuo 
sektoriaus pridėtinės vertės dinamikos. Šį rodiklį taip pat veikia šalies darbo užmokesčio tendencijos.  

 
 

 
Pridėtinės vertės defliatoriaus lygtis 
Sektoriaus defliatoriaus lygį ilguoju laikotarpiu nusako BPV defliatoriaus, importo kainų bei sektoriaus 
vidutinio bruto darbo užmokesčio dinamika. Trumpalaikių svyravimų įneša bendro šalies darbo 
užmokesčio ir BVP defliatoriaus pokyčiai. 

 
 

 
4.3 Bendras makroekonominis modelis 
 
Modeliavimo metu žaliavų importo išstūmimo poveikis ekonomikai yra vertinamas remiantis BVP 
išdėstymu išlaidų metodu. Kitiems ES paramos efektams įvertinti naudojamas pateikiamas 
ekonometrinis modelis. 
 
Bendros pridėtinės vertės (be statybos sektoriaus) lygtis 
Gauta šalyje sukuriamos pridėtinės vertės (be statybos sektoriaus) lygtis rodo, kad produkcijos 
apimties prieaugį lemia pagrindinio bendrojo kapitalo formavimo, valdžios sektoriaus išlaidų, 
eksporto bei užimtumo pokyčiai.  

 
 

 
Sąlyginio darbuotojų skaičiaus (be statybos sektoriaus) lygtis 
Sąlyginio darbuotojų skaičiaus sektoriuje dinamika aprašoma bendruoju šalies užimtųjų skaičiaus 
kitimu, eksporto bei šalyje (be statybos sektoriaus) sukuriamos pridėtinės vertės tendencijomis.  

 
 

 
BVP defliatoriaus lygtis 
Šalies BPV defliatorių tiek ilguoju, tiek trumpuoju laikotarpiu apibūdina importo kainų bei šalies 
vidutinio bruto darbo užmokesčio dinamika.  

 
 

 
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų lygtis 
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Reikšminga poveikį valdžios sektoriaus išlaidų pokyčiams daro praeities šalies vidutinio bruto darbo 
užmokesčio bei BVP kitimas. 

 
 

 
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo lygtis 
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas ilguoju laikotarpiu teigiamai priklauso nuo paskolų 
nefinansinėms korporacijoms srauto, užimtųjų skaičiaus bei artimiausios praeities BVP augimo. 
Trumpuoju laikotarpiu investicijų apimtį lemia praeities svyravimai, valdžios sektoriaus išlaidų bei 
eksporto pokyčiai. 

 
 

 
Vidutinio bruto darbo užmokesčio (šalyje) lygtis 
Darbo užmokestį šalyje apibūdina šalies BVP bei praeities kainų svyravimai. 
 

 
 

 
Užimtųjų lygtis 
Kaip matyti iš įvertinto užimtųjų skaičiaus lygties koeficientų, reikšmingą poveikį šalies užimtumui 
daro jo praeities dinamika, bei BVP ir vidutinio darbo užmokesčio pasikeitimai. 

 
 

 
Balansinės ir apibrėžimų lygtys 
 
BVP lygtis 
Statybos sektoriaus ir šalies (be statybos sektoriaus) sukuriamų pridėtinių verčių suma modelyje 
laikoma šalies bendrojo vidaus produkto atitikmeniu (BVP sudaro bendros pridėtinės vertės ir 
grynųjų mokesčių gaminiams suma). Tokiu būdu yra atsižvelgiama į antrinius ES paramos sukuriamus 
efektus, tai yra statybos sektoriaus plėtros įtaka šalies ūkiui. 
 

 
Nedarbo lygtis 
Nedarbo lygio apibrėžimas per darbo jėgos ir užimtųjų skaičiaus rodiklius. 
 

 
Privataus vartojimo išlaidų lygtis 
Iš BVP išlaidų metodu apibrėžimo gauname tiesioginį būdą privataus vartojimo išlaidų skaičiavimui. 
Primename, kad eksporto ir importo apimtis įeina į modelį kaip egzogeniniai kintamieji.  

 
 
5. Detalūs modeliavimo rezultatai  
 
Šiame priede detalizuojamas įvertintas ekonometrinis modelis, pagal kurį skaičiuojamas ES paramos 
poveikis atliekų sektoriaus plėtrai ir visai makroekonomikai. Kiekviename skirsnyje pateikiamos 
modelio lygtys ir jų adekvatumo empiriniams duomenims statistiniai rodikliai. Pažymėtina, kad 
praktiškai visi įvertinti parametrai yra statistiškai reikšmingi 5 proc., o dauguma ir 1 proc. 
reikšmingumo lygmeniu. Ekonometriniai skaičiavimai atlikti R programine įranga. 
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Atliekų sektoriaus modelio vertinimo rezultatai 
 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 149.400 0.003 

Dickey-Fuller = -5.0563, Lag order = 3, p-value = 0.01 
Residual standard error: 33.57 on 28 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.7175,  Adjusted R-squared: 0.6771  
F-statistic: 17.78 on 4 and 28 DF, p-value: 2.282e-07 

 

 0.026 0.000 

 119.400 0.000 

 334.300 0.000 

 -0.511 0.006 

 0.029 0.000 

 210.499 0.017 

 280.253 0.000 

 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 -41.605 0.375 

Dickey-Fuller = -3.9872, Lag order = 3, p-value = 0.02209 
Residual standard error: 25.9 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.6062,  Adjusted R-squared: 0.5791  
F-statistic: 22.32 on 2 and 29 DF, p-value: 1.353e-06 

 

 0.005 0.030 

 0.735 0.001 

 164.446 0.000 

 -0.522 0.000 

 0.873 0.000 

 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 257.587 0.719 

Dickey-Fuller = -3.9014, Lag order = 3, p-value = 0.02549 
Residual standard error: 108.6 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.8459,  Adjusted R-squared:  0.83 
F-statistic: 53.06 on 3 and 29 DF, p-value: 6.814e-12 

 

 

 0.795 0.009 

 3.507 0.000 

 2645.357 < 2e-16 

 -0.203 0.100 

 -62.021 0.006 

 2507.317 0.000 

 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 -0.749 0.814 
Residual standard error: 13.58 on 28 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9451,  Adjusted R-squared: 0.9392  
F-statistic: 160.6 on 3 and 28 DF, p-value: < 2.2e-16 

 

 

 0.982 0.000 

 0.127 0.014 

 408.206 0.000 
 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 -0.717 0.156 
Residual standard error: 1.873 on 27 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.8067,  Adjusted R-squared: 0.7781  

F-statistic: 28.18 on 4 and 27 DF, p-value: 2.741e-09 
 

 

 0.568 0.046 

 14.462 0.003 

 17.791 0.000 

 38.941 0.000 
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Statybos sektoriaus modelio vertinimo rezultatai 
 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 -1768.0 0.000 
Dickey-Fuller = -4.3074, Lag order = 3, p-value = 0.01063 
Residual standard error: 202.3 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9339,  Adjusted R-squared: 0.9294  
F-statistic: 204.9 on 2 and 29 DF, p-value: < 2.2e-16 

 

 

 0.407 < 2e-16 

 1.536 0.000 

 -0.699 0.000 

 0.529 < 2e-16 
 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 25.056 0.246 Residual standard error: 119.7 on 30 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.9674,  Adjusted R-squared: 0.9664  

F-statistic: 891.6 on 1 and 30 DF, p-value: < 2.2e-16 
  

 

 0.843 <2e-16 

 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 274.200 0.003 
Dickey-Fuller = -3.1553, Lag order = 3, p-value = 0.1271 
Residual standard error: 67.24 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.5894,  Adjusted R-squared: 0.561  
F-statistic: 20.81 on 2 and 29 DF, p-value: 2.485e-06 

 

 0.030 0.020 

 0.226 0.000 

 -0.300 0.011 

 0.603 0.000 
 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 -500.615 0.955 

Dickey-Fuller = -3.6385, Lag order = 3, p-value = 0.04505 
Residual standard error: 899.9 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9532,  Adjusted R-squared: 0.9484  
F-statistic: 197.1 on 3 and 29 DF, p-value: < 2.2e-16 

   

 

 8.473 < 2e-16 

 48.127 0.000 

 -24.720 0.000 

 -0.547 0.003 

 85.401 0.000 

 4.961 0.000 

 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 496.700 0.000 

Dickey-Fuller = -3.8239, Lag order = 3, p-value = 0.03167 
Residual standard error: 19.13 on 28 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.952,   Adjusted R-squared: 0.9469  
F-statistic: 185.2 on 3 and 28 DF, p-value: < 2.2e-16 

 

 0.107 < 2e-16 

 0.352 0.000 

 -0.183 0.012 

 0.646 0.000 

 0.095 0.000 

 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 25.914 0.000 

Dickey-Fuller = -3.5848, Lag order = 3, p-value = 0.04905 
Residual standard error: 0.6685 on 29 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9328,  Adjusted R-squared: 0.9259  
F-statistic: 134.2 on 3 and 29 DF, p-value: < 2.2e-16 

 
  

 0.365 0.000 

 0.020 0.000 

 0.085 0.077 

 -0.214 0.021 

 0.524 0.000 

 0.017 0.000 
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Bendro makroekonometrinio modelio vertinimo rezultatai 
 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 529.480 0.000 

Residual standard error: 465.7 on 26 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9433,  Adjusted R-squared: 0.9345  
F-statistic: 108.1 on 4 and 26 DF, p-value: 8.362e-16 

 

 

 0.505 0.000 

 1.001 0.000 

 0.227 0.000 

 0.023 0.043 
 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 -126900.00 0.00 

Dickey-Fuller = -3.3489, Lag order = 3, p-value = 0.08811 
Residual standard error: 3017 on 28 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9483,  Adjusted R-squared: 0.9374 
F-statistic: 155.9 on 3 and 28 DF, p-value: < 2.2e-16 

 

   

 1.36 0.00 

 704.40 < 2e-16 

 -0.13 0.04 

 658.37 0.00 

 2.27 0.00 

 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 29.980 <2e-16 

Dickey-Fuller = -3.4233, Lag order = 3, p-value = 0.07179 
Residual standard error: 0.5279 on 28 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9246,  Adjusted R-squared: 0.9165 
F-statistic: 114.4 on 3 and 28 DF, p-value: 8.045e-16 

  

 0.023 <2e-16 

 0.393 <2e-16 

 -0.333 0.056 

 0.023 0.000 

 0.354 0.000 

 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 -74.130 0.073 Residual standard error: 183 on 28 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.854,   Adjusted R-squared: 0.8436  
F-statistic: 81.91 on 2 and 28 DF, p-value: 1.995e-12 

 

  

 6.549 0.000 

 0.071 0.001 
 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 -20440.0 0.028 

Dickey-Fuller = -3.2396, Lag order = 3, p-value = 0.09801 
Residual standard error: 388.1 on 27 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9414,  Adjusted R-squared: 0.9328  
F-statistic: 108.5 on 4 and 27 DF, p-value: 3.158e-16 

 
 

 0.272 0.000 

 3.639 0.000 

 11.660 0.072 

 -0.183 0.002 

 1.009 0.000 

 -0.794 0.000 

 0.063 0.012 

 

 
Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 -3.534 0.524 Residual standard error: 22.28 on 28 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.7529,  Adjusted R-squared: 0.7352  
F-statistic: 42.66 on 2 and 28 DF, p-value: 3.164e-09 

    

 0.006 0.015 

 19.659 0.000 
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Parametras Įvertis p-value Modelio aprašomoji statistika 

 -1.497 0.197 
Residual standard error: 3.246 on 27 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.9361,  Adjusted R-squared: 0.929  
F-statistic: 131.9 on 3 and 27 DF, p-value: 3.081e-16 

 

  

 0.745 0.000 

 0.002 0.000 

 -0.098 0.000 
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7 PRIEDAS.  PAPILDOMA INFORMACIJA APIE VIEŠOJO IR PRIVATAUS 
SEKTORIAUS PARTNERYSTĘ 

1. BENDRAS VPSP KONTEKSTAS ES 

ES yra taikomos įvairios VPSP formos. Pažymėtina, jog viešosios infrastruktūros sektoriuje įmanoma 
taikyti platų spektrą modelių nuo riboto iki pilno ar dalinio privatizavimo, steigiant mišraus kapitalo 
įmones arba tiesiog parduodant dalį akcijų, iki „sutartinių partnerysčių“ (įskaitant įvairaus tipo bei 
apimties koncesijas). Siekiant nustatyti ir pasirinkti patį optimaliausią VPSP modelį, reikia atsižvelgti į 
atitinkamos šalies dominuojančias pramonės šakas, ekonominę bei finansinę aplinką, teisinę bazę ir 
politinę santvarką. Taigi, dėl minėtųjų priežasčių įmanomos plačios galimybės pačios priemonės 
taikymui, tačiau nėra nustatytas unifikuotas ir universalus „europietiškas“ VPSP modelis.  
 
Pastarąjį dešimtmetį VPSP rinka, kaip ir pasaulio ekonomika, Europos Sąjungoje pasižymėjo netolygia 
dinamika: VPSP sandorių, skaičiuojant pagal vertę297 daugiausia buvo sudaryta 2007 metais (EUR 29,5 
mlrd.), mažiausiai – 2012 (EUR 12,8 mlrd.). Vertinant pagal sandorių skaičių – daugiausiai VPSP 
sandorių (virš 140) buvo sudaryti 2006 metais, mažiausiai – 2012 metais (68) (žr. 1 paveikslą).  
 
30 pav.ES sudarytų VPSP sandorių vertės dinamika 2003-2013 metais.  

 
Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Europos Investicijų Banko ir Europos VPSP kompetencijų centro EPEC 
duomenis. 

 
VPSP rinkos tendencijos pagal ES šalis nares (žr. 2 ir 3 paveikslą). 
  

                                                 
297 Projektų vertė skaičiuojama pagal VPSP projekto įgyvendinimui suteiktų paskolų ir nuosavo kapitalo vertę, neįskaitant 
viešojo sektoriaus įnašų.  
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31 pav.2013 metais sudaryti VPSP sandoriai ES valstybėse.  

 
Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Europos Investicijų Banko ir Europos VPSP kompetencijų centro EPEC 
duomenis. 

 

32 pav. 2012 metais sudaryti VPSP sandoriai ES valstybėse. 

 
Šaltinis: sudaryta autorių, pagal Europos Investicijų Banko ir Europos VPSP kompetencijų centro EPEC 
duomenis. 

 
Aplinkosaugos sektorius ES per analizuojamą laikotarpį buvo vienas iš pirmaujančių: 
 
1) 2013 metais pagal VPSP projektų vertę aplinkosaugos sektorius buvo antrasis po susisiekimo 

sektoriaus. Bendra sudarytų VPSP sandorių vertė buvo EUR 2,3 mlrd., o sudarytų sandorių skaičius 
– 13. Pažymėtina, kad aplinkosaugos sektoriuje VPSP projektai akivaizdžiai koncentravosi 
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Didžiojoje Britanijoje: iš 13 sudarytų sandorių, 10 buvo Didžiojoje Britanijoje. 1 projektas buvo 
Lenkijoje, Poznanėje, kuris šioje studijoje pristatomas išsamiau.  

2) 2012 metais atitinkamai sektoriuje sudarytų VPSP 4 sandorių vertė sudarė EUR 642 mln. Visi 
sandoriai buvo sudaryti atliekų tvarkymo srityje ir visi jie – Didžiojoje Britanijoje. Aplinkosaugos 
sektorius ES pagal apimtis 2012 metais buvo ketvirtasis po susisiekimo, švietimo, viešosios 
tvarkos ir saugumo.  

3) 2011 metais aplinkosaugos sektorius pagal apimtis buvo penktoje vietoje, atsilikdamas nuo 
pirmaujančių švietimo, komunalinių paslaugų, transporto bei viešosios tvarkos ir saugumo 
sektoriaus. Visi 7 sudaryti aplinkosaugos VPSP sandoriai buvo sudaryti atliekų tvarkymo srityje, o 
jų bendra vertė sudarė EUR 1,4 mlrd. 6 sandoriai iš 7 buvo įgyvendinti Jungtinėje Karalystėje.  

4) Ankstesniais laikotarpiais duomenys apie VPSP sandorių aplinkosaugos sektoriuje nėra išsamūs, 
todėl toliau analizėje išskiriami žymiausi su tyrimo objektu tiesiogiai susiję VPSP sandoriai: 

5) 2009 metais Jungtinėje Karalystėje sudarytas sandoris dėl komunalinių atliekų perdirbimo 
infrastruktūros sukūrimo Mančesteryje (šalies dalis šiaurės vakaruose)298. Atliekų perdirbimo 
infrastruktūros pajėgumai – 1,4 mln. tonų KA per metus, kas sudaro apie 5% visų JK susidarančių 
metinių MSW. VPSP sandorio trukmė – 25 metai, vertė – GBP 4 mlrd. Pagal dydį, šis VPSP sandoris 
vertinamas kaip didžiausias atliekų tvarkymo srityje. Šio sandorio detali analizė Lietuvos atveju 
svarbi dėl to, kad viešąjį sektorių sandoryje atstovavęs Greater Waste Disposal Authority 
(GMWDA) pagal organizacinę struktūrą ir istorinius faktus yra analogiškas Lietuvoje įsteigtiems 
RATC. Šiame projekte GMWDA yra 1985 metais, vadovaujantis Vietos savivaldos aktu, kuris iš 
esmės atitinka Lietuvos vietos savivaldos įstatymą, 6 atliekų perdirbimo institucijų įsteigtas 
juridinis vienetas. GMWDA aptarnavo apie 1 mln. namų ūkių arba apie 2,2 mln. gyventojų. Pradinė 
VPSP sandorio apimtis, su kuria viešasis sektorius paskelbė privataus partnerio atrankos konkursą 
buvo vienos atliekų perdirbimo gamyklos statyba, kurioje būtų užtikrintas komunalinių atliekų 
rūšiavimas ir atliekų perdirbimas į elektros energiją. Po derybų šio sandorio apimtis išsiplėtė ir 
pagal pasirašytą sutartį su konkursą laimėjusiais privačiais partneriais Viridor Waste ir John Laing 
Investments Ltd, kurie kartu įsteigė specialios paskirties bendrovę VLGM, VPSP sandoris apima: 
a) Atliekų perdirbimo į šilumos energiją gamyklą – 1 vnt. 
b) Atliekų pakrovimo stotis – 7 vnt. 
c) Antrinių žaliavų perdirbimo gamyklas – 2 vnt. 
d) Atliekų perdirbimo į elektros energijos gamyklą (CHP) – 1 vnt.  
e) Edukacinius centrus – 4 vnt. 
f) Komunalinių atliekų rūšiavimo centrus – 21 vnt. 
g) Mechaninio biologinio apdirbimo gamyklas – 5 vnt., iš kurių 4 – su anaerobinio perdirbimo 

technologija; 
h) Kompostavimo aikštelės – 4 vnt.  
Kadangi 2009 metai buvo ekonominės krizės metai, projektą finansavo ir Europos Investicijų 
Bankas ir specialiai sukurtas JK iždo instrumentas – TIFU (The Infrastructure Finance Unit). EIB 
paskola šiam projektui sudarė EUR 195 mln.299  

6) Gabar‘belle (Pointoise aglomeratas) komunalinių atliekų tvarkymas Prancūzijoje. VPSP sandorio 
esmė – privačiam partneriui perduota atsakomybė suprojektuoti, pastatyti ir vykdyti veiklą 
perdirbant atliekas į energiją, taip pat užtikrinant atliekų kompostavimą ir rūšiavimą. Projekto 
vertė EUR 170,5 mln., iš jų ERPF lėšos – EUR 69,4 mln.  

7) 2008 metais Italijoje sudarytas sandoris dėl komunalinių nepavojingų atliekų deginimo 
infrastruktūros projekto Turino provincijoje, Gerbido. Komunalinių atliekų deginimo produktai – 
elektra ir šiluma. Projektas įgyvendintas siekiant Direktyvos 85/337/EEC, papildytos 97/11/EC ir 
2003/35/EC Priede 1 nustatytų tikslų. Bendra projekto vertė EUR 390 mln.300, Europos Investicijų 
Banko paskola šiam projektui sudarė EUR 273 mln.301  

                                                 
298 http://awards.themj.co.uk/library/media/pdfs/GMWDA%20Entry%20Text_Public%20Private%20Partnership_Final.pdf 
299 PPPs financed by the European Investment Bank since 1990. April, 2013. European PPP Expertise Centre. Prieiga 
internetu www.eib.org/epec 
300 http://www.eib.org/projects/pipeline/2007/20070142 
301 PPPs financed by the European Investment Bank since 1990. April, 2013. European PPP Expertise Centre. Prieiga 
internetu www.eib.org/epec 

http://awards.themj.co.uk/library/media/pdfs/GMWDA%20Entry%20Text_Public%20Private%20Partnership_Final.pdf
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8) 2006 metais Jungtinėje Karalystėje sudarytas pirmasis didelės vertės sandoris dėl komunalinių 
atliekų tvarkymo gamyklos statybos pietvakarinėje šalies dalyje, Kornvalyje (Cornwall). Šio VPSP 
sandorio esmė – 30 metų trukmės koncesija, kurią Kornvalio apskrities taryba302 suteikė konkurso 
būdu atrinktam privačiam partneriui (Sita Cornwall Limited) teisę suprojektuoti, pastatyti, 
finansuoti ir vykdyti komunalinių atliekų perdirbimo veiklą atliekų perdirbimo į energiją 
gamykloje, taip pat ta pačia sutartimi perdavė jam atsakomybę už atliekų rūšiavimo infrastruktūrą 
dviejose savivaldybėse, 2 sąvartynus ir daugelį komunalinių atliekų surinkimo iš gyventojų 
veiklų.Europos Investicijų Banko paskola šiam projektui sudarė EUR 120 mln.303 

2. VPSP PROJEKTAS ATLIEKŲ SEKTORIUJE LENKIJOJE 

Lenkijoje per metus savivaldybėse susidaro apie 10 mln. tonų komunalinių atliekų (MSW), iš kurių 
beveik 80% patenka į sąvartynus. Tikslas sumažinti šį skaičių iki 35% turi būti pasiektas iki 2020 
metų. Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, atliekų sistemos modernizavimas vykdomas etapais: buvo uždaromi 
sąvartynai (iš 1321 sąvartyno 2004 metais iki 200 sąvartynų 2014 metais), įrengiama šiuolaikinė 
atliekų tvarkymo infrastruktūra. 
 
Pirmasis VPSP projektas sektoriuje „Atliekos į energiją“ Lenkijoje yra Poznanės savivaldybės 
projektas, kuris analizei svarbus tuo, kad projekte ne tik panaudotas VPSP modelis, bet ir suplanuotos 
ESI lėšos. Šis projektas paanalizuotas detaliau, kadangi jo patirtis gali būti aktuali, artimiausiu metu 
įgyvendinant panašius projektus Lietuvoje. ESI 2007-2013 metų veiksmų programos 2 prioritete 
„Atliekų tvarkymas ir aplinkosauga“ 2.1 priemonė „Priemonės atliekų tvarkymui savivaldybėse, 
ypatingą dėmesį skiriant pavojingoms atliekoms“ buvo numatyta skirti iki 85 % ESI lėšų, iš viso EUR 
84 mln. (apie PLN 352 mln.). Tiksli ESI lėšų suma nebuvo žinoma ir Poznanės savivaldybė privataus 
partnerio atranką pradėjo vykdyti neįsipareigodama skirti ESI lėšas projektui įgyvendinti: konkurso 
sąlygose buvo numatyta ne prievolė, o galimybė skirti ESI lėšas.  
 
Pagrindiniai duomenys apie Poznanės projektą: 

 Projekto tipas – atliekos į energiją. 
 VPSP sutartis sudaryta 2013 m. balandžio 8 dieną.  
 VPSP sutarties trukmė: statybų trukmė ir 25 metai veiklos.  
 Planuojama veiklos pradžia: 2016 metų lapkritis. 
 Planuojamas MSW perdirbimo pajėgumas: 210 tūkst. tonų per metus. 
 Linijos: 2*13,5 Mg/h. 
 Šilumos gamyba: max 34 Mw. 
 Elektros energijos gamyba: max 15 MW. 
 Investicijų vertė: planuota PLN 794,51 Mln., įvykdžius privataus partnerio atranką PLN 725 

Mln. 
 Žemės plotas, kuriame sukurta atliekų perdirbimo infrastruktūra – 3,14 ha. Prieš pradėdama 

konkurencinį dialogą Poznanės savivaldybė įsigijo žemės sklypą, nustatė energijos sistemų 
prisijungimo sąlygas, sudarė sutartį su šilumos pirkėju.  

 
VPSP ir ESI lėšos šiame projekte buvo užtikrintos įvykdžius šiuos privataus partnerio atrankos etapus: 
 
1. Kvalifikacinė atranka: 

1.1. Skelbimas apie konkurencinį dialogą publikuotas 2011 m. balandžio 4 dieną. 
1.2. Pasiūlymų pateikimo kvalifikacinės atrankos etapui terminas – 2011 m. liepos 3 diena (3 

mėnesiai po skelbimo apie pirkimą). 
1.3. Prašymus dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje pateikė 11 dalyvių. 
1.4. 2011 metų rugsėjo 13 dieną buvo atrinkti 5 dalyviai dalyvauti tolesniuose konkurencinio 

dialogo etapuose: 

                                                 
302 Ang. Cornwall County Council 
303 PPPs financed by the European Investment Bank since 1990. April, 2013. European PPP Expertise Centre. Prieiga 
internetu www.eib.org/epec 
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1.4.1. Sita Polska ir Marguerite (įsipareigoję steigti atskirą juridinį subjektą - specialios 
paskirties uždarąją akcinę bendrovę304 Sita Zielona Energia. 

1.4.2. Veolia, Dalkia, CNIM ir PBG (įsipareigoję steigti atskirą juridinį subjektąDALVEO 
Poznan). 

1.4.3. Remondis (įsipareigoję steigti atskirą juridinį subjektą Remondis Waste to Energy). 
1.4.4. EON (įsipareigoję steigti atskirą juridinį subjektą ITPOK). 
1.4.5. Wheelabrator Technologies Inc. (įsipareigoję steigti atskirą juridinį subjektą 

ARTICULUS). 
2. Kvietimas dalyvauti konkurenciniame dialoge 5 dalyviams išsiųstas 2011 metų spalio 4 

dieną: 
2.1. Surengti 5 konkurencinio dialogo etapai su kiekvienu iš 5 dalyvių atskirai, kurie vyko iki 2012 

metų liepos mėn.: 
2.1.1. Techninė specifikacija atliekų perdirbimo gamyklos statybai – perkančioji 

organizacija siekė išsiaiškinti, kokius reikalavimus tikslinga nustatyti atliekų 
perdirbimo gamyklai. Konkurenciniame dialoge techninėje specifikacijoje buvo 
nustatyti tik esminiai reikalavimai atliekų perdirbimo infrastruktūrai, kuriuos 
perkančioji organizacija atitinkamai patikslino atsižvelgdama į dalyvių siūlomus 
techninius infrastruktūros kūrimo sprendinius. 

2.1.2. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka305 – ši dalis tiesiogiai susijusi su šalių 
prisiimamomis rizikomis bei teikiamos viešosios paslaugos specifika. Savivaldybė 
siekė parengti tokią atsiskaitymų ir mokėjimų tvarką, kuri leistų užtikrinti, kad 
kaina vartotojams neviršys nustatytos ribos, kokios kompensacijos bus mokamos 
privačiam partneriui ženkliai sumažėjus atliekų apimtims ir pan. Galutinis rizikų 
pasidalijimas, pagal kurį parengta atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka pateikiamas 
lentelėje. Galutinėje VPSP sutartyje Poznanės projekte nustatyta, kad mokėjimas 
privačiam partneriui bus pradėtas po to, kai atliekų tvarkymo gamykla bus baigta 
statyti ir pradėta atliekų perdirbimo į energiją veikla. Pagrindinės savivaldybės 
mokėtino metinio atlyginimo SPV dalys:  
2.1.2.1. Pastovi dalis - bazinis Poznanės savivaldybės mokėjimas koncesininkui – 

koncesininkas pagal VPSP sutartį galės gauti mokėjimą tik iš savivaldybės. 
Koncesininkas neturi teisės gauti mokėjimų iš paslaugos vartotojų 
(teršėjų). Savivaldybė atsakinga už atliekų surinkimą ir pristatymą į 
atliekų perdirbimo gamyklą. 

2.1.2.2. Kintama dalis (skirta kintamų sąnaudų dengimui), susidedanti iš atskirų 
dedamųjų: 
2.1.2.2.1. kintamų veiklos sąnaudų dengimas; 
2.1.2.2.2. išlaidos vietinėms rinkliavoms ir kitiems savivaldos 

lygmens mokesčiams; 
2.1.2.2.3. išlaidos už šilumos ir el. energijos perdavimą (transmisiją); 
2.1.2.2.4. išlaidos prisijungimui prie tinklų; 
2.1.2.2.5. pelenų šalinimo sąvartyne kaštai; 
2.1.2.2.6. pajamos iš antrinių žaliavų pardavimo; 
2.1.2.2.7. pajamos iš elektros energijos pardavimo; 
2.1.2.2.8. pajamos iš šilumos pardavimo; 
2.1.2.2.9. pajamos iš perdirbtos anglies pardavimo. 

                                                 
304 VPSP sandoriuose įprasta praktika – bendrovėms, kurios atrenkamos laimėtoju VPSP konkurse įsteigti atskirą juridinį 
vienetą, kuris vykdys VPSP sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Anglų kalba ši bendrovė dėl ribotų veiklos įgaliojimų 
vadinama special purpose vehicle arba SPV. Lietuvos VPSP praktikoje rekomenduojama SPV steigti kiekvienam VPSP 
sandoriui iki jo sudarymo, taip užtikrinant, kad sudaroma VPSP sutartis būtų trišalė: tarp investuotojų (pirkimą laimėjusių 
privačių subjektų) valdžios subjekto ir SPV. Įprastai investuotojai SPV ir finansuotojams teikia garantijas, o veiklą pagal VPSP 
sutartį įgyvendina SPV.  
305 Angl. – payment mechanism. Specifinė VPSP sutarčių dalis, kurios tikslas – nustatyti visas sandorio šalis veikti efektyviai 
motyvuojančias sąlygas, proporcingas kiekvienos šalies prisiimtai rizikai. 
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2.1.3. VPSP sutarties sąlygos – paprastai konkurencinio dialogo sąlygų priedas yra 
siūlomas VPSP sutarties projektas, kuriam konkurencinio dialogo metu privatūs 
subjektai ir finansuotojai teikia siūlymus.  

2.1.4. Galutinių pasiūlymų vertinimo kriterijai – iki kvietimo pateikti galutinius 
įpareigojančius pasiūlymus pateikimo konkurencinį dialogą vykdanti perkančioji 
organizacija turi teisę su dalyviais aptarti galutinius pasiūlymų vertinimo kriterijus, 
kurie dažnai susiejami su galutine technine specifikacija bei atsiskaitymų ir 
mokėjimų tvarka. Galutiniai pasiūlymų vertinimo kriterijai Projekte buvo 3: 1) 
savivaldybės mokėjimų SPV finansinė grynoji dabartinė vertė per visą VPSP 
sutarties įgyvendinimo trukmę – 72,1 proc.; 2) Pasidalijimas rizikomis – 15,3 proc.; 
3) savivaldybės bazinio mokėjimo dydis pirmaisiais atliekų perdirbimo veiklos 
metais (pasibaigus atliekų perdirbimo infrastruktūros statybos laikotarpiui) – 12,6 
proc. 

2.1.5. Pagrindiniai veiklos rodikliai306 (PVR) - būtini užtikrinti VPSP sutarties 
įgyvendinimo priežiūrą ir sandorio valdymą. Konkurencinio dialogo metu aptariami 
su dalyviais siekiant užtikrinti PVR priimtinumą visoms sandorio šalims, apibrėžti 
pagrįstus išskaitų ir baudų dydžius tais atvejais, jei privataus subjekto vykdoma 
veikla neužtikrina PVR pasiekimo. 

2.2. Atsižvelgdama į 5 konkurencinio dialogo etapų rezultatus perkančioji organizacija patikslino 
ir papildė konkurencinio dialogo sąlygas ir jų priedus.  

3. Kvietimas pateikti galutinius pasiūlymus išsiųstas 2012 metų liepos 30 dieną: 
3.1. Dalyviai pateikė užklausimus ir pasiūlymus dėl atnaujintų konkurencinio dialogo sąlygų ir 

priedų.  
3.2. Perkančioji organizacija teikė paaiškinimus ir atitinkamai patikslino pirkimo dokumentus.  
3.3. Publikuojamos galutinės konkurencinio dialogo sąlygos ir nustatomas terminas 2012 metų 

lapkričio 15 dieną pateikti galutinius įpareigojančius pasiūlymus.  
4. Dalyviai pateikia galutinius pasiūlymus, kuriuose: 

4.1. Finansuotojų raštiški ketinimai finansuoti projekto įgyvendinimą. Finansuotojai įsipareigojo 
skirti finansavimą projektui net ir tuo atveju, jeigu ESI lėšos projektui įgyvendinti nebūtų 
skirtos.  

4.2. Nuosavo kapitalo skyrimą projektui įgyvendinti patvirtinantys investuotojų sprendimai. 
Investuotojai įsipareigojo skirti nuosavą kapitalą ir tuo atveju, jeigu projektui įgyvendinti 
nebūtų skirtos ESI lėšos.  

4.3. Dalyvių finansiniai veiklos modeliai, kuriuose pateikiamos pagrindinės planuojamos veiklos 
prielaidos visam VPSP sandorio laikotarpiui. Ši dalis būtina ESI lėšų skyrimui, kadangi šioje 
dalyje atskleidžiamas ir laukiamas investicijos pelningumas ir siekiama akcininkų grąža. 

4.4. Atliekų perdirbimo gamyklos darbų grafikas. 
4.5. Subrangos apimtys ir pagrindiniai subrangovai. 
4.6. Siūloma galutinė atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka. 

5. Paskelbiamas konkurencinio dialogo laimėtojas 2012 metų gruodžio 25 diena.  
6. Pasirašoma VPSP sutartis 2013 metų balandžio 9 diena. VPSP sutartyje nėra nurodoma, kad 

ESI lėšas projektui įsipareigojama skirti, tačiau numatoma, kad Savivaldybei gavus ESI 
lėšas: 
6.1. Privatus partneris sumažins nuosavo kapitalo dalį. 
6.2. Privataus partnerio patirtos investicijų išlaidos į atliekų tvarkymo gamyklos statybą bus 

refinansuotos ESI lėšomis. 
6.3. Atsižvelgiant į ESI lėšų dydį, privačiam partneriui mokamas atlyginimas bus perskaičiuotas 

užtikrinant privataus partnerio finansiniame modelyje nurodytą pageidaujamą grąžos normą. 
7. Pateikiamas rizikų pasidalinimas projekte (žr. 1 lentelę). 
  

                                                 
306 Angl. Key Performance Indicators (KPI). Specifinė VPSP sutarčių dalis, kurios tikslas – įvardyti esminius reikalavimus, 
kurių nepasiekus privačiam subjektui bus taikomos baudos ar išskaitos. Šie rodikliai yra būtini viešajam sektoriui atliekant 
VPSP sutarties įgyvendinimo priežiūrą.  
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79 lentelė. Rizikų pasidalijimas Poznanės atliekų į energiją projekte 

Rizika Viešasis 
subjektas 

Privatus 
subjektas (SPV) 

Projektavimas (techninio projekto savalaikio parengimo, klaidų jame ir pan.)  X 
Statybų leidimo gavimo rizika  X 
Vėlavimo įvykdyti statybos darbus rizika  X 
Statybos darbų pabrangimo rizika  X 
Atliekų apimčių ir jų energinės vertės kitimo rizika X  
Atliekų išeigos perdirbant į šilumą ir energiją rizika  X 
Šilumos, energijos ir taršos leidimų kainos kitimo rizika X  
Prielaidų dėl perdirbamų metalų tikslumo rizika  X 
Veiklos vykdymo sąnaudų išaugimo rizika  X 
Projekto finansavimo rizika  X 
ESI lėšų skyrimo projektui įgyvendinti rizika X X 
PLN keitimo į EUR rizika nuo galutinio pasiūlymo pateikimo datos iki atliekų 
perdirbimo gamyklos statybos pradžios 

X  

Bazinės tarpbankinės palūkanų normos pasikeitimo rizika nuo galutinio 
pasiūlymo pateikimo iki paskolos išdavimo 

X  

Teisės aktų pasikeitimų rizika X X 
Nenugalimos jėgos aplinkybių rizika X  

 
Projekto įgyvendinimo organizacinė struktūra (žr. 1 paveikslą). 
 
33 pav. Projektų įgyvendinimo organizacinė struktūra 

 

 
VPSP pasirinkimo šiam projektui tikslai: 
 
1. Sumažinti nuosavą indėlį projektui įgyvendinti. Pasirinkdama VPSP modelį, Poznanės savivaldybė 

siekė, kad projektas būtų įgyvendintas privataus partnerio nuosavomis ir skolintomis bei ESI 
lėšomis.  
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2. Užtikrinti, kad finansiniai įsipareigojimai įgyvendinti projektą nepablogins Poznanės savivaldybės 
skolinimosi rodiklių – t.y. pagal ESA307 95 taisykles projektas nedidins savivaldybės skolinių 
įsipareigojimų308.  

3. Minimizuoti atliekų tvarkymo kainą savivaldybės gyventojams ir vietiniams verslo subjektams. 
4. Tikrumas dėl technologinių žinių ir „know-how“ perdavimo, kadangi privatus partneris sandoryje 

bus atsakingas ne tik už atliekų perdirbimo gamyklos statybą, bet ir už atliekų perdirbimą 25 
metus naujai pastatytoje atliekų tvarkymo gamykloje.  

5. Projekto įgyvendinimo rizikų, kurių valdymas nėra būdingas viešajam sektoriui, perdavimas 
privačiam partneriui.  

 
Poznanės savivaldybė atliekų tvarkymo gamyklos statybai parinko žemės sklypą iki privataus 
partnerio atrankos. Privataus partnerio atranka buvo pradėta neturint sutarties dėl ESI lėšų skyrimo: 
PLN 352 mln. buvo „rezervuota“ šiam projektui, tačiau tik preliminariai, kadangi trūkstamo 
finansavimo dydžiui nustatyti būtinos tikslios investicijų vertės bei grynųjų pajamų srautų prognozės.  
 
Kiti 2 projektai Lenkijoje, kuriuose ketinama įgyvendinti VPSP būdu yra atliekų tvarkymo projektas 
Lodzės savivaldybėje (200 tūkst. tonų MSW per metus, reikalingų investicijų vertė PLN 800 mln.) ir 
Gdansko savivaldybėje (250 tūkst. tonų MSW per metus, investicijų vertė EUR 225 mln.), tačiau šie 
projektai šiuo metu dar nėra įgyvendinami, nors VPSP rinkoje buvo skelbiamos oficialios žinios, kad 
konkursai turėjo būti paskelbti dar 2013 metų pabaigoje309. 
 
80 lentelė. Projekto finansavimo struktūra iki ESI lėšų paskyrimo 

 Projekto 
finansuotojai 

Finansuotojo apibūdinimas Dalyvavimas projekte / bendras 
finansuotojo portfelis 

FINANSAVIMAS SKOLINTOMIS LĖŠOMIS (80 proc. Investicijų vertės) 
 3 Lenkijos bankai  Pekao S.A. (Unicredit grupė), PKO 

BP ir BGK (valstybės valdomas 
bankas) 

80 proc. investicijų. VPSP sutartyje nurodyta, 
kad savivaldybei gavus ESI lėšas įvykdytų darbų 
vertė bus refinansuota ESI lėšomis 

FINANSAVIMAS SKOLINTOMIS LĖŠOMIS (80 proc. Investicijų vertės) 
 3 Lenkijos bankai  Pekao S.A. (Unicredit grupė), PKO 

BP ir BGK (valstybės valdomas 
bankas) 

80 proc. investicijų. VPSP sutartyje nurodyta, 
kad savivaldybei gavus ESI lėšas įvykdytų darbų 
vertė bus refinansuota ESI lėšomis 

FINANSAVIMAS NUOSAVOMIS LĖŠOMIS (20 proc. Investicijų vertės) 
 Margaret Fondas 

(angl. Marguerite 
Fund) 

Ilgalaikės investicijos į plyno lauko 
projektus, kurių rezultatai - 
transporto ir energetikos 
infrastruktūra. Siekiama fondo 
grąža 10 - 14 proc.  

50 proc. nuosavų lėšų 
VPSP sutartyje nurodyta, kad savivaldybei 
gavus ESI lėšas, nuosavo kapitalo dalis bus 
sumažinta  

 SITA Polska Investuotojas, konkurencinio 
dialogo laimėtojas, su kuriuo ir jo 
įsteigta SPV sudaryta VPSP sutartis 
projekto įgyvendinimui. 

50 proc. nuosavų lėšų. VPSP sutartyje nurodyta, 
kad savivaldybei gavus ESI lėšas, nuosavo 
kapitalo dalis bus sumažinta  

 
Įsigaliojus VPSP sutarčiai, Poznanės savivaldybė pradėjo ESI lėšų gavimo procedūrą. ESI lėšų dydis 
apskaičiuojamas pagal galutinį privataus partnerio finansinį veiklos modelį, taigi, lėšų dydis yra 
pagrįstas įvykdytos privataus partnerio atrankos rezultatais. Taip pat įvykdžius privataus partnerio 
atranką, išspręstas valstybės pagalbos teikimo klausimas ir PVM tinkamumo finansuoti 
klausimas,kurie būdingi ESI lėšomis finansuojamiems projektams. Privačiam partneriui faktiškai 
atlikus atliekų perdirbimo ir deginimo gamyklos statybos darbus pagal darbų grafiką, Poznanės 
savivaldybė iki 2015 metų gruodžio 31 dienos išmokės ESI lėšas refinansuoti atliktas investicijas. Ši 
schema reiškia, kad ESI lėšos bus išmokamos tik tuo atveju, jei privatus partneris atliks nustatytos 
apimties ir kokybės darbus iki jo paties pasiūlyto termino. Galimybė gauti ESI lėšas mažina projekto 
riziką privačiam partneriui, taip pat ir investuotojams, todėl šalių pastangos suvaldyti jiems perduotas 
rizikas bus akivaizdžios. ESI lėšų panaudojimo tikslais SPV patirtos išlaidos yra traktuojamos kaip 

                                                 
307 Angl. ESA – European System of Accounts, statistinės apskaitos taisyklės ESA 95, pagal kurias vertinami šalies fiskaliniai 
rodikliai. 
308 http://www.eib.org/epec/resources/epec-risk-distribution-and-balance-sheet-treatment.pdf 
309 http://www.pppbulletin.com/projects/view/7878 taip pat http://pppinstitute.com/2013/05/04/gdansk-wte-plant/ 

http://www.eib.org/epec/resources/epec-risk-distribution-and-balance-sheet-treatment.pdf
http://www.pppbulletin.com/projects/view/7878
http://pppinstitute.com/2013/05/04/gdansk-wte-plant/
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tinkamumo finansuoti reikalavimus atitinkančios išlaidos. SPV patiria išlaidas vietoje Poznanės 
savivaldybės, kuri yra projekto vykdytoja ir ESI lėšų gavėja. Gavusi ESI lėšas, Poznanės savivaldybė 
išmokės jas SPV ir atitinkamai perskaičiuos mokėtiną atlyginimą pagal atsiskaitymų ir mokėjimų 
tvarkos nuostatas, sulygtas VPSP sutartyje. ESI lėšos šiame projekte padės sumažinti atliekų tvarkymo 
sąnaudas, kas, žinoma, turės teigiamą poveikį kainos už atliekų tvarkymą gyventojams nustatymui. 
Privataus partnerio dalyvavimas įgyvendinant šį projektą itin svarbus atsakomybės už technologinio 
sprendimą parinkimą ir jo realizavimą prasme – privatus partneris ne tik suprojektuos ir įdiegs 
technologinį sprendimą, prisiimdamas bet kokią riziką dėl nukrypimo nuo pasiūlytos tokio sprendimo 
kainos, bet ir liks atsakingas už pasiūlyto sprendimo funkcinių parametrų realizavimą per visa 
partnerystės sutarties laikotarpį.  

3. TEISINIS VPSP TAIKYMO PAGRINDAS 2014-2020 M. ESI PROJEKTUOSE 

VPSP ir ESI lėšų apjungimas akivaizdžiai skatinamas pagrindiniame reglamente ESI lėšų naudojimui 
2014-2020 m. laikotarpiu – reglamente Nr. 1303/2013. Šio reglamento nuostatos dėl VPSP 
komentuojamos lentelėje (žr. 81 lentelė). 
 
81 lentelė. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos dėl VPSP projektų 
įgyvendinimo  

Reglamento dalis Nuostata (cituojama) Komentaras apie nuostatos esmę ir 
svarbą 

Preambulės 59 punktas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės gali būti 
veiksmingos veiksmų įgyvendinimo priemonės, 
užtikrinančios viešosios politikos tikslų įgyvendinimą 
sutelkiant įvairių formų viešąsias ir privačiąsias 
lėšas. Kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
naudotis ESI fondais veiksmams, įgyvendinamiems 
pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių 
sistemą, remti, šiame reglamente turėtų būti 
atsižvelgiama į tam tikrus viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms būdingus ypatumus 
adaptuojant kai kurias ESI fondus 
reglamentuojančias bendrąsias nuostatas; 

Pažymėta, kad VPSP yra efektyvi 
priemonė įgyvendinti viešosios 
politikos tikslus.  
Pripažinta, kad kai kurios ESI lėšų 
naudojimo nuostatos turėjo būti 
adaptuotos siekiant paskatinti ESI lėšų 
naudojimą VPSP projektams. 
 

Preambulės 123 punktas siekiant papildyti ir iš dalies keisti tam tikras 
neesmines šio reglamento nuostatas, pagal SESV 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl Europos partnerystės elgesio 
kodekso, susijusio su tikslais ir kriterijais, pagal 
kuriuos būtų įgyvendinama partnerystė, BSP 4 ir 7 
skirsnių papildymų ir dalinių keitimų, <...> kuriais 
nustatomos papildomos taisyklės dėl paramos gavėjo 
pakeitimo, kuriais nustatomi minimalūs reikalavimai, 
kurie turi būti įtraukti į viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės sutartis, <...>. 

Dėl VPSP sandorių ilgalaikiškumo ir 
kompleksiškumo identifikuota, kad 
Reglamente būtina nustatyti 
papildomas taisykles, kurios būtų 
taikomos pakeičiant ESI lėšų gavėją 
VPSP sandoryje, taip pat minimalius 
reikalavimus VPSP sutartims, aktualūs 
vertinant išlaidų tinkamumą finansuoti. 

2 straipsnio „Apibrėžtys“ 
24 punktas 

viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės – viešojo 
sektoriaus subjektų ir privačiojo sektoriaus 
bendradarbiavimo, kuriuo siekiama gerinti 
investavimą į infrastruktūros projektus ar kitokio 
pobūdžio veiksmus, kuriais teikiamos viešosios 
paslaugos pasitelkiant rizikos pasidalijimo 
priemones, telkiant privačiojo sektoriaus patirtį ar 
papildomus kapitalo šaltinius, formos; 

Nustatytas VPSP sandorio apibrėžimas 
pripažįstant, kad VPSP formos 
pasirinkimu siekiama efektyvinti 
investavimą į infrastruktūros projektus. 

2 straipsnio „Apibrėžtys“ 
25 punktas 

viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių veiksmas – 
veiksmas, kuris įgyvendinamas ar kurį ketinama 
įgyvendinti pagal viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerysčių sistemą; 

Pripažįstant, kad VPSP sandoriams 
sudaryti reikalinga daugiau laiko nei 
įvykdyti tradicinius viešuosius 
pirkimus, VPSP sandoriu Reglamente 
įvardytas ir veiksmas, kurį ketinama 
įgyvendinti. Šia nuostata įtvirtinama 
galimybė ESI lėšas VPSP projektams 
numatyti ar skirti jau jų planavimo 
metu.  

2 straipsnio „Apibrėžtys“ 
26 punktas 

sąlyginio deponavimo sąskaita – banko sąskaita, 
reglamentuota rašytiniu vadovaujančiosios 

Pripažįstant, kad VPSP sandorių trukmė 
kelis kartus viršija tinkamumo 
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Reglamento dalis Nuostata (cituojama) Komentaras apie nuostatos esmę ir 
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institucijos arba tarpinės institucijos ir finansinę 
priemonę įgyvendinančio subjekto susitarimu, o 
veiksmo, įgyvendinamo pagal viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystę, atveju – rašytiniu paramos 
gavėjo, kuris yra viešojo sektoriaus subjektas, ir 
privačiojo partnerio, patvirtinto vadovaujančiosios 
institucijos arba tarpinės institucijos, susitarimu, 
atidaryta konkrečiai lėšoms, kurios turi būti 
išmokėtos pasibaigus tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui, laikyti ir skirta tik 42 straipsnio 1 dalies 
c punkte, 42 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 3 
dalyje ir 64 straipsnyje nurodytiems tikslams, arba 
banko sąskaita, atidaryta laikantis sąlygų, kuriomis 
užtikrinamos lygiavertės mokėjimams iš fondų 
taikomos garantijos 

finansuoti laikotarpio trukmę, 
numatyta, kad ESI lėšos VPSP 
projektams gali būti pervedamos į 
sąlyginio deponavimo (angl. escrow 
sąskaitą), iš kurios išmokėjimas galimas 
ir pasibaigus tinkamumo finansuoti 
laikotarpiui. 

31 straipsnis „EIB 
dalyvavimas“ 

Valstybių narių prašymu EIB gali dalyvauti rengiant 
partnerystės sutartį, taip pat veikloje, susijusioje su 
veiksmų, visų pirma didelės apimties projektų, 
rengimu, finansinėmis priemonėmis bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėmis. 

Pripažįstant, kad VPSP sandoriai yra 
kompleksiški ir sudėtingi, dėl ko vietos 
finansinės institucijos gali neužtikrinti 
trūkstamo finansavimo paskolomis, 
užtikrinta, kad EIB suinteresuotas VPSP 
projektų rengimu.  

VII Antraštinės dalies „ESI 
fondų finansavimas“ II 
skyriaus Specialios 
taisyklės dėl ESI fondų 
paramos viešojo ir 
privačiojo sektorių 
partnerystėms, 62 
straipsnis „Viešojo ir 
privačiojo sektorių 
partnerystės“ 

ESI fondai gali būti naudojami viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių veiksmams remti. Tokie 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių veiksmai 
atitinka310 taikytiną teisę, visų pirma dėl valstybės 
pagalbos ir viešųjų pirkimų. 

Nustatyta galimybė skirti ESI lėšas 
VPSP būdu įgyvendinamiems 
investicijų projektams. Pažymėta, kad 
išlaidų tinkamumui turi būti 
patenkintos valstybės pagalbos 
apribojimų ir viešųjų pirkimų įvykdymo 
sąlygos. ` 

II skyriaus Specialios 
taisyklės dėl ESI fondų 
paramos viešojo ir 
privačiojo sektorių 
partnerystėms, 63 
straipsnio „Paramos 
gavėjas įgyvendinant 
viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių 
veiksmus“ 1-3 punktai 

1. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių veiksmo 
atveju ir nukrypstant nuo 2 straipsnio 10 punkto, 
paramos gavėjas gali būti:  
a) veiksmą inicijuojantis viešosios teisės subjektas; 
arba 
b) valstybės narės privačiosios teisės subjektas 
(privatusis partneris), kuris pasirinktas arba turi būti 
pasirinktas veiksmui įgyvendinti.  
2. Veiksmą inicijuojantis viešosios teisės subjektas 
gali pasiūlyti, kad privatusis partneris, kuris turi būti 
pasirinktas patvirtinus veiksmą, būtų ESI fondų 
paramos gavėjas. Tuo atveju sprendimas dėl 
patvirtinimo priimamas, jei vadovaujančioji 
institucija įsitikina, kad pasirinktas privatusis 
partneris prisiima ir įvykdo visas atitinkamas 
paramos gavėjo prievoles pagal šį reglamentą.  
3. Veiksmui įgyvendinti pasirinktas privatusis 
partneris, kaip paramos gavėjas, gali būti pakeistas 
per įgyvendinimo laikotarpį, jeigu to reikalaujama 
pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
sąlygas arba tarp privačiojo partnerio ir finansų 
įstaigos, bendrai finansuojančių veiksmą, 
finansavimo susitarimą. Tuo atveju pakaitinis 
privatusis partneris arba viešosios teisės subjektas 
tampa paramos gavėju, jeigu vadovaujančioji 
institucija įsitikina, kad pakaitinis partneris prisiima 
ir įvykdo visas atitinkamas paramos gavėjo prievoles 
pagal šį reglamentą. 

Nustatyta galimybė ESI skirti abiem 
sandorio pusėms – ir viešajam, ir 
atrinktajam arba ketinamam atrinkti 
privačiam subjektui.  
Dėl tipinės VPSP sutarties konstrukcijos 
sutarties šalių prasme įteisinta 
galimybė pakeisti paramos gavėją: kai 
kuriose ES šalyse pasibaigus 
investavimo laikotarpiui VPSP sutarties 
sąlygos gali leisti investicijas atlikusiam 
rangovui pasitraukti iš konsorciumo. 
Taip pat VPSP sandoriams būdingi 
viešųjų subjektų ir finansų įstaigų 
tiesioginiai susitarimai311, kurių esmė 
– bendradarbiauti privačiam partneriui 
patiriant sunkumus, įgalinti finansų 
įstaigą pakeisti privatų subjektą kitu 
privačiu subjektu (įstojimo312 teisės 
pasinaudojimas). 

II skyriaus Specialios Komisijai pagal 149 straipsnį suteikiami įgaliojimai ES mastu esant skirtingai VPSP rinkos 

                                                 
310 Angliškame Reglamento tekste nurodyta „Such PPP operations shall comply with applicable law, in particular concerning 
State aid and public procurement“, todėl aiškintina pagal anglišką teksto versiją.  
311 Angl.- direct agreement.  
312 Angl.- step in right.  
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taisyklės dėl ESI fondų 
paramos viešojo ir 
privačiojo sektorių 
partnerystėms, 63 
straipsnio „Paramos 
gavėjas įgyvendinant 
viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių 
veiksmus“ 4 punktas 

priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
papildomos taisyklės dėl paramos gavėjo pakeitimo 
ir dėl su tuo susijusios atsakomybės. 

brandai ir nacionaline teise 
reglamentuotai VPSP sandorių 
sudarymo tvarkai EK siekia nustatyti 
atvejus, kai ESI paramos gavėjas galėtų 
būti pakeistas. VPSP sandorių 
unifikavimo tikslą EK realizuoja 
finansuodama EPEC veiklą, kurio 
veiklos rezultatai VPSP sutarčių turinio 
prasme iki 2014 metų pradžios 
apsiribojo rekomendacijomis dėl VPSP 
sutarčių nutraukimo, kompensacijų 
force majeure atvejais, pridėtinės 
vertės mokesčių klausimų bei sutarties 
įgyvendinimo priežiūros mechanizmų.  

II skyriaus Specialios 
taisyklės dėl ESI fondų 
paramos viešojo ir 
privačiojo sektorių 
partnerystėms, 63 
straipsnio „Paramos 
gavėjas įgyvendinant 
viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių 
veiksmus“ 5 punktas 

5. Paramos gavėjo pakeitimas nelaikomas 
nuosavybės teisių pakeitimu, kaip apibrėžta 71 
straipsnio 1 dalies b punkte, jei tas pakeitimas 
padarytas laikantis taikytinų šio straipsnio 3 dalyje 
išdėstytų sąlygų ir deleguotojo akto, priimto laikantis 
šio straipsnio 4 dalies. 

71 straipsnio 1 dalies b punkte 
nustatyta, kad ESI fondų įnašas 
grąžinamas per 5 metus nuo galutinio 
mokėjimo paramos gavėjui jei 
pasikeičia infrastruktūros objekto 
nuosavybės teisės, todėl įmonė arba 
viešojo sektoriaus subjektas įgyja 
nederamą pranašumą. Atitinkamai 
Reglamento nuostata užtikrina 
galimybę pakeisti paramos gavėją 
išvengiant paramos grąžinimo sankcijų.  
 

II skyriaus Specialios 
taisyklės dėl ESI fondų 
paramos viešojo ir 
privačiojo sektorių 
partnerystėms, 64 
straipsnio „Parama 
viešojo ir privataus 
sektorių partnerysčių 
veiksmams“ 1 dalis 

1. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių veiksmo 
atveju, kai paramos gavėjas yra viešosios teisės 
subjektas, įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerysčių veiksmą susidariusios išlaidos, kurias 
patyrė ir sumokėjo privatusis partneris, nukrypstant 
nuo 65 straipsnio 2 dalies, gali būti laikomos 
paramos gavėjo patirtomis bei sumokėtomis 
išlaidomis ir įtraukiamos į Komisijai skirtą mokėjimo 
prašymą, jeigu įvykdytos šios sąlygos:  
a) paramos gavėjas sudarė viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės sutartį su privačiuoju 
partneriu;  
b) vadovaujančioji institucija patikrino, ar privatusis 
partneris sumokėjo paramos gavėjo deklaruotas 
išlaidas ir ar veiksmas atitinka taikytiną Sąjungos ir 
nacionalinę teisę, programą ir paramos veiksmui 
sąlygas. 

Nuostata išsprendžia išlaidų 
tinkamumo laikotarpio ir VPSP sutarčių 
trukmės disbalansą: Reglamento 65 
straipsnio 2 dalis, kurioje apibrėžtas 
išlaidų tinkamumas nuo 2014 metų 
sausio 1 dienos iki 2023 metų gruodžio 
31 dienos yra netaikytinas VPSP 
sandoriams. Taip pat šia nuostata 
užtikrinama, kad VPSP sandoriai 
privalo atitikti ESI programą ir paramos 
veiksmui sąlygas.  

II skyriaus Specialios 
taisyklės dėl ESI fondų 
paramos viešojo ir 
privačiojo sektorių 
partnerystėms, 64 
straipsnio „Parama 
viešojo ir privataus 
sektorių partnerysčių 
veiksmams“ 2 dalis 

2. Paramos gavėjams sumokėtos išmokos, susijusios 
su mokėjimo prašyme nurodytomis išlaidomis pagal 
1 dalį, sumokamos į sąlyginio deponavimo sąskaitą, 
šiuo tikslu atidarytą paramos gavėju vardu. 

ESI lėšų mokėjimas į sąlyginio 
deponavimo sąskaitą užtikrina 
sistemos universalumą paramos gavėjo 
prasme ir galimybes įtraukti finansų 
įstaigas į lėšų sąlyginio deponavimo 
sąskaitoje kontrolę ir priežiūrą.  

II skyriaus Specialios 
taisyklės dėl ESI fondų 
paramos viešojo ir 
privačiojo sektorių 
partnerystėms, 64 
straipsnio „Parama 
viešojo ir privataus 
sektorių partnerysčių 
veiksmams“ 3 dalis 

3. Lėšos, sumokėtos į 2 dalyje nurodytą sąlyginio 
deponavimo sąskaitą, naudojamos išmokoms pagal 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartį, 
įskaitant išmokas, kurios turi būti sumokėtos viešojo 
ir privačiojo sektorių partnerystės sutarties 
nutraukimo atveju. 

Užtikrinamas ESI lėšų naudojimo 
lankstumas net ir VPSP sutarties 
nutraukimo atveju. VPSP sutartyse 
aiškiai aprašomi ir įvardijami šalių 
atsiskaitymo principai tuo atveju, jei 
VPSP sutartis būtų nutraukiama. 
Kompensacijų dydis šalims priklauso 
nuo to, dėl kokios priežasties VPSP 
sutartis nutraukiama: dėl viešojo 
partnerio kaltės ir jo iniciatyva, dėl 
privataus partnerio kaltės ir jo 
iniciatyva, abipusiu susitarimu ir dėl 
force majeure aplinkybių.  

II skyriaus Specialios 4. Komisijai pagal 149 straipsnį suteikiami įgaliojimai Nuostata užtikrina, kad ESI lėšų 
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taisyklės dėl ESI fondų 
paramos viešojo ir 
privačiojo sektorių 
partnerystėms, 64 
straipsnio „Parama 
viešojo ir privataus 
sektorių partnerysčių 
veiksmams“ 4 dalis 

priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 
minimalūs reikalavimai, kurie turi būti įtraukti į 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartis, 
kurios yra būtinos norint taikyti šio straipsnio 1 
dalyje numatytą nukrypti leidžiančią nuostatą, 
įskaitant nuostatas, susijusias su viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės sutarties nutraukimu, ir 
siekiant užtikrinti tinkamą audito seką. 

naudojimui kompensacijoms už VPSP 
nutraukimą mokėti netaikytinas 
apribojimas dėl išlaidų tinkamumo nuo 
2014 metų sausio 1 dienos iki 2023 
metų gruodžio 31 dienos.  

II Antraštinės dalies II 
skyriaus „Didelės 
apimties projektai“ 102 
straipsnio „Sprendimas 
dėl didelės apimties 
projekto“ 3 dalis 

3. Komisijos patvirtinimas pagal 1 dalies antrą 
pastraipą ir 2 dalį suteikiamas su sąlyga, kad 
sudaryta pirma darbų sutartis, arba, jei projektai 
įgyvendinami pagal viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės struktūrą, kad viešojo sektoriaus 
subjektas ir privačiojo sektoriaus subjektas viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės sutartį pasirašys per 
trejus metus nuo patvirtinimo dienos. Valstybei narei 
per trejų metų laikotarpį pateikus tinkamai pagrįstą 
prašymą, visų pirma, kai dėl administracinių ir 
teisinių procedūrų, susijusių su didelės apimties 
projektų įgyvendinimu, yra vėluojama, Komisija 
įgyvendinimo aktu gali priimti sprendimą dėl 
laikotarpio pratęsimo ne ilgesniam nei dvejų metų 
laikotarpiui. 

Priimant sprendimus dėl didelės 
apimties projektų 102 straipsnio 1-2 
dalyje nustatyta, kad EK sprendimą dėl 
finansinio įnašo po nustatytų 
dokumentų pateikimo priima per 3 
mėnesius. Dėl VPSP projektų įvestas 
ribojimas, kad EK priėmus sprendimą 
dėl finansinio įnašo VPSP sutartis turi 
būti sudaryta ne vėliau kaip per trejus 
metus. Ši nuostata indikuoja ilgiausią 
tikėtiną privačių partnerių atranką 
VPSP projektuose. 

 

4. JESSICA FINANSINIS INSTRUMENTAS VPSP PROJEKTUOSE  

JESSICA finansinis instrumentas yra suprantamas kaip papildomas finansavimo šaltinis VPSP 
projektams, kurio pranašumas prieš negrąžintinas subsidijas yra tas, kad naudojant finansinius 
instrumentus šalis narė užsitikrina galimybę tą patį kapitalą panaudoti kelis kartus313.  
 
Atliekų sektoriuje finansinius instrumentus pasiūlyta naudoti projektų tipui „atliekos į energiją“. 
Airijoje JESSICA finansinio instrumento naudojimo pavyzdžiu pristatomas tipinis projektas, kurio 
tikslas – išplėtoti anaerobinio perdirbimo sistemą, galinčią perdirbti 40 tūkst. tonų atliekų į elektros 
energiją, nedidinant CO2 emisijos. Projekto įgyvendinimo prielaidos: 
 
1. Išankstinis susitarimas dėl pagamintos elektros energijos supirkimo po EUR 0,14 už kwh.  
2. Vartų mokestis sukūrus infrastruktūrą yra ne daugiau EUR 75 už toną atliekų. 
3. Suplanuota, kad investicija yra finansine prasme atsiperkanti. 
4. Investuotojai, dar neatsigavę nuo praeitos finansinės krizės, nėra nusiteikę skirti visą reikalaujamą 

nuosavo kapitalo dydį investicijų projektui finansuoti. 
5. JAESICA projekte naudojamas trūkstamai nuosavo kapitalo daliai ir kartu investuotojų 

paskatinimui. 
6. Užsitikrinusi pakankamą nuosavą kapitalą investicijoms VPSP projekto metu sukurta specialios 

paskirties bendrovė yra pajėgi suteikti garantijas kitas paskolas teikiančioms finansų įstaigoms.  
 
Siūloma finansavimo struktūra, parengta pagal JESSICA finansinio instrumento taikymo 2014-2020 
metais rekomendacijas Airijai pavaizduota paveiksle. 
  

                                                 
313 JESSICA 2014-2020 Evaluation study for Ireland. Prieiga internetu 
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jessica/jessica_2014-
2020_evaluation_study_ireland_en.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jessica/jessica_2014-2020_evaluation_study_ireland_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jessica/jessica_2014-2020_evaluation_study_ireland_en.pdf
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34 pav. VPSP projektų finansavimo schema (Airijos pavyzdys) 

 
Nuosavo kapitalo grąžos dydį šiame projekte labiausiai lemia prognozuojami veiklos pajamų ir veiklos 
sąnaudų srautai. Finansinio instrumento naudojimas užtikrinta, kad projektas galės būti įgyvendintas 
net ir esant įtampai finansavimo rinkoje.  
 
Pagal VPSP teisinį reglamentavimą Lietuvoje, rekomenduojama koncesijų sutarčių struktūra atitinka 
Airijos pavyzdį:  
 

 Investuotojas yra koncesijos konkurse dalyvavusi ir jį laimėjusi privati įmonė, turinti patirties, 
techninių ir inžinerinių kompetencijų bei finansinių išteklių įgyvendinti koncesijos sutartį arba 
tokių įmonių grupė. 

 Privatus subjektas (specialios paskirties bendrovė) yra koncesijos sutarties vykdymui įsteigta 
uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcininkai yra investuotojas ar jų grupė. Privatus subjektas 
vykdo tik koncesijos sutartimi jam leistą vykdyti veiklą.  

 
ESI 2014-2020 kontekste vertinant galimybę investicijoms į atliekų tvarkymą naudoti JESSICA lėšas, 
Europos Investicijų Banko ir Europos Komisijos užsakymu atliktoje studijoje įvertinta, kad investicijos 
į atliekų tvarkymą sudarys EUR 121 mln., iš jų – 50 % pasiūlyta skirti kaip negrąžintą paramą, o 50 % - 
naudoti infrastruktūros finansinį instrumentą (žr. lentelė). 
 
 Investicij

ų vertė, 
EUR mln. 

Para
ma% 

(1) 
Negrąžintina 
parama, EUR 
mln. 

Finansiniai 
instrumentai, 
EUR, mln. 

Atsinaujinimo 
efektas, EUR, 
mln.  

(2) Finansinių 
instrumentų 
atsinaujinimo 
efektas, EUR, 
mln. 

Iš viso 
(1+2) 
EUR, 
mln. 

Atliekų tvarkymas 121 50% 61 61 17 44 104 
Infrastruktūros 
finansinis 
instrumentas iš 
viso (IFI) 

1,800 - 918 882 258 624 1,551 

Atliekų tvarkymo 
dalis 

6,72%      6.71% 

 

Kontroliuojantysis fondas (angl.holding fund) 
skiria 25 % Kapitalo investicijoms

 

Miestų plėtros fondas suteikia 25% 
Investicijoms reikalingo nuosavo kapitalo

 

Investuotojai suteikia 25%  nuosavo kapitalo 
investicijoms

 

Privatus subjektas (specialios 
paskirties bendrovė)

 

Finansų įsteigos suteikta 
paskola 50% Investicijų 

vertės
 

Fondo investuoto nuosavo 
kapitalo grąža

Finansavimas investicijai

Palūkanos ir paskolos
grąžinimas

Paskola

Elektros supirkimo 
sutartis

Investuotojų nuosavo 
kapitalo grąža
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5. VPSP ATLIEKŲ SEKTORIUJE LIETUVOJE  

VPSP sandorių prasme, Lietuvoje išskiriamos 2 pagrindinės rūšys: koncesijos ir valdžios ir privataus 
subjektų partnerystė. Kadangi viešosios paslaugos atliekų sektoriuje priskirtinos bendrojo ekonominio 
intereso paslaugoms314, VPSP sandoriai atliekų tvarkymo sektoriuje įgyvendinami pagal koncesijos 
sutartis. Iki 2013 metų sausio 1 dienos Lietuvoje buvo vykdomos 36 koncesijos sutartys, kuriose 
viešąjį sektorių atstovavo savivaldybių administracijos. Iš jų atliekų naudojimo, perdirbimo ir 
tvarkymo sektoriuje buvo sudarytos 9 sutartys, kurių trukmė vidutiniškai buvo 14 metų, atliktų 
kapitalo investicijų suma 28733 tūkst.Lt, o atliktų mokėjimų koncesininkui suma – 38381 tūkst.Lt. 
Pastarieji rodikliai leidžia daryti išvadą, kad koncesininkams buvo išmokėta 9648 tūkst.Lt daugiau nei 
padaryta investicijų, vadinasi, dalis viešojo sektoriaus mokėjimų buvo atliekama tam, kad finansuoti 
koncesininkų veiklą – t.y. padengti veiklos išlaidas315. Pažymėtina, kad tokia situacija buvo 
užprogramuota jau koncesijos sutarties sudarymo metu, kadangi savivaldybės sudarė koncesijų 
sutartis ne su privačiais, pelno siekiančiais subjektais, o su savivaldybių kontroliuojamais subjektais. Iš 
9 koncesijų sutarčių atliekų tvarkymo srityje net 8 sudarytos tarp savivaldybių ir jų kontroliuojamų 
asmenų. Valstybė kontrolė 2013 metais atlikto audito ataskaitoje316 pažymėjo, kad „Lietuvos 
Respublikos koncesijų įstatymas nedraudžia suteikiančiosioms institucijoms sudaryti koncesijų 
sutartis su valstybės ir/ar savivaldybių kontroliuojamais subjektais, tačiau tokios sutartys gali 
nesudaryti galimybių valdžios institucijoms pasinaudoti pagrindiniais VPSP privalumais: pritraukti 
privataus kapitalo investicijas, pasinaudoti privataus sektoriaus žiniomis ir gebėjimais efektyviau 
sukurti ir eksploatuoti viešąją infrastruktūrą, sumažinti viešųjų paslaugų kaštus317“. Lentelėje 
pateikiami duomenys apie atliekų srityje sudarytas sutartis, kuriose koncesininkas yra savivaldybės 
kontroliuojama įmonė ar viešoji įstaiga318.  
 
82 lentelė. Koncesijų sutartys KA sektoriuje Lietuvoje319 

Koncesiją 
suteikiančioji 
institucija 

Koncesininkas Koncesijos objektas Sutarties 
terminas, 
metais 

Planuojama 
sutarties 
pabaiga 

Neringos savivaldybė UAB Klaipėdos 
regiono atliekų 
tvarkymo centras 

Vykdyti Neringos savivaldybės 
komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos operatoriaus funkcija 

10 2018-05-01 

Šilalės rajono 
savivaldybė 

UAB Tauragės 
regiono atliekų 
tvarkymo centras 

Teikti Šilalės rajono savivaldybės 
teritorijoje viešąsias komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugas ir vykdyti 
sistemos operatoriaus funkcijas 

10 2019-04-14 

Akmenės rajono 
savivaldybė 

VšĮ Šiaulių regiono 
atliekų tvarkymo 
centras 

Teikti Akmenės rajono savivaldybės 
teritorijoje viešąsias komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugas ir vykdyti 
sistemos operatoriaus funkcijas 

14 2020-06-20 

Radviliškio rajono 
savivaldybė 

VŠĮ Šiaulių regiono 
atliekų tvarkymo 
centras 

Teikti Radviliškio rajono savivaldybės 
teritorijoje viešąsias komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugas ir vykdyti 
sistemos operatoriaus funkcijas 

13 2020-08-30 

Kelmės rajono 
savivaldybė 

VšĮ Šiaulių regiono  Teikti Kelmės rajono  
savivaldybės teritorijoje viešąsias 
komunalinių atliekų tvarkymo 

14 2020-09-20 

                                                 
314 Viešoji paslauga atitinka Europos Komisijos 2011 m. gruodžio 20 d. komunikate Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialiniam komitetui ir regionų komitetui „Bendrojo ekonominio intereso paslaugų kokybės tinklas“ (prieiga 
internetu http://ec.europa.eu/services_general_interest/docs/comm_quality_framework_en.pdf ) nustatytus kriterijus ir 
taisykles, kurios išskiria bendrojo ekonominio intereso paslaugas iš kitų paslaugų.  
315 http://www.ppplietuva.lt/partneryste/apie/partneryste-lietuvoje/puslapis-6.html 
316 Valstybinio audito ataskaita “Koncesijos sutarčių vykdymas”. 2013 m. rugsėjo 30 d., Nr. VA-P-20-10-13. Prieiga internetu 
http://www.ppplietuva.lt/images/files/Koncesijos_sutarciu_valdymas.pdf 
317 Valstybinio audito ataskaita “Koncesijos sutarčių vykdymas”. 2013 m. rugsėjo 30 d., Nr. VA-P-20-10-13. Prieiga internetu 
http://www.ppplietuva.lt/images/files/Koncesijos_sutarciu_valdymas.pdf 11 psl.  
318 Valstybinio audito ataskaita “Koncesijos sutarčių vykdymas”. 2013 m. rugsėjo 30 d., Nr. VA-P-20-10-13. Prieiga internetu 
http://www.ppplietuva.lt/images/files/Koncesijos_sutarciu_valdymas.pdf 
319 http://www.ppplietuva.lt/partneryste/apie/partneryste-lietuvoje/puslapis-6.html 

http://ec.europa.eu/services_general_interest/docs/comm_quality_framework_en.pdf
http://www.ppplietuva.lt/images/files/Koncesijos_sutarciu_valdymas.pdf
http://www.ppplietuva.lt/images/files/Koncesijos_sutarciu_valdymas.pdf
http://www.ppplietuva.lt/images/files/Koncesijos_sutarciu_valdymas.pdf
http://www.ppplietuva.lt/partneryste/apie/partneryste-lietuvoje/puslapis-6.html
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Koncesiją 
suteikiančioji 
institucija 

Koncesininkas Koncesijos objektas Sutarties 
terminas, 
metais 

Planuojama 
sutarties 
pabaiga 

paslaugas ir vykdyti sistemos 
operatoriaus funkcijas 

Pakruojo rajono 
savivaldybė 

VŠĮ Šiaulių regiono 
atliekų tvarkymo 
centras 

Teikti Pakruojo rajono savivaldybės 
teritorijoje viešąsias komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugas ir vykdyti 
sistemos operatoriaus funkcijas 

14 2020-12-07 

Pagėgių savivaldybė UAB Tauragės 
regiono atliekų 
tvarkymo centras 

Teikti Pagėgių savivaldybės 
teritorijoje viešąsias komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugas ir vykdyti 
sistemos operatoriaus funkcijas  

20 2026-06-21 

Tauragės rajono 
savivaldybė 

UAB Tauragės 
regiono atliekų 
tvarkymo centras 

Teikti Tauragės rajono savivaldybės 
teritorijoje viešąsias komunalinių 
atliekų tvarkymo paslaugas ir vykdyti 
sistemos operatoriaus funkcijas 

20 2027-02-14 

 
Atlikti detalesnės atliekų srityje sudarytų ir galiojančių koncesijos sutarčių analizės nėra galimybių, 
kadangi duomenys apie koncesijų sutartis nėra vieši, taip pažeidžiant Koncesijų įstatymo 22 straipsnio 
3 dalį „Koncesijų sutartys privalo būti viešos“.  
 
Dalis informacijos apie lentelėje išvardytų RATC efektyvumą pateikiama kitoje Valstybės Kontrolės 
2013 metais atlikto valstybinio audito ataskaitoje „Regioninių atliekų tvarkymo sistemų veikla“320. 
2007-2013 metų ESI naudojimui atliekų tvarkymo srityje buvo būdingas vėlavimas, kuris minėtoje 
valstybės kontrolės ataskaitoje įvardijamas kaip „vėluojama priimti sprendimus ir vykdyti statybos 
darbus“321, „visuose 10 regionų vėluojama įdiegti biologinio mechanino apdorojimo ir tolimesnio 
atliekų sutvarkymo projektus“.  
 
Lyginant 2007-2013 metų ir 2014-2020 metų laikotarpius darytina išvada, kad ESI lėšų apimtys 
mažėja, o įtampa dėl direktyvų aplinkosaugos srityje tikslų pasiekimo – priešingai, auga (nuo 443 mln. 
Lt ESI lėšų 2007-2013 iki 315 mln. Lt ESI lėšų 2014-2020 m.).  
 
Statybų rizika VPSP kontekste yra pagrindinė rizika, kurios perdavimas viešajam sektoriui yra viena 
pagrindinių paskatų sudaryti VPSP sutartis. KA infrastruktūros projektuose statybų rizika yra itin 
didelė, kadangi diegiamos technologijos yra priskirtinos aukštoms ir/ar vidutiniškai aukštoms 
technologijoms, kurios yra dažnai unikalios šalies ar net regiono mastu, reikalaujančios žinių ir 
patirties jas diegiant ir vėliau – vykdant veiklą.  
 
Audito metu Valstybės Kontrolė apklausė visus regioninius atliekų tvarkymo centrus apie galimą 
riziką, kad Lietuva iki 2020 m. gali neįvykdyti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų mažinimo 
užduočių. 4 centrai nurodė, kad užduotys bus įvykdytos, 4 mano, kad Lietuva neįgyvendins ES 
nustatytų minėtų atliekų tvarkymo užduočių, o 2 centrai nebuvo tikri, ar pavyks jas laiku įgyvendinti. 
 
 

                                                 
320 Valstybinio audito ataskaita “Regioninių atliekų tvarkymo sistemų veikla”, 2013 m. rugpjūčio 2 d. Nr.VA-P-20-9-11. 
Prieiga internetu https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=17733 
321 Valstybinio audito ataskaita “Regioninių atliekų tvarkymo sistemų veikla”, 2013 m. rugpjūčio 2 d. Nr.VA-P-20-9-11. 
Prieiga internetu https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=17733 14 psl.  

https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=17733
https://www.vkontrole.lt/pranesimas_spaudai.aspx?id=17733


 
ES paramos atliekų tvarkymui Lietuvoje efektyvumo vertinimas ir 2014–2020 m. 

finansavimo prioritetų nustatymas: galutinė ataskaita 

 

264 

8 PRIEDAS.  ATRINKTŲ BSA PROJEKTŲ KAŠTŲ-NAUDOS ANALIZIŲ ĮVERTINIMUI NAUDOTI DUOMENYS  

83 lentelė. Kauno regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

 
5.1 priedas. Kauno regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra   

 
                                  

Investicijos 
              

                        
  GDV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Tinkamumo finansuoti 
reikalavimus 
atitinkančios išlaidos 

  
                                                  

Statybos / 
rekonstrukcijos darbai 95,992,465 1,062,360 3,649,440 0 49,861,800 64,642,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Investiciniai kaštai iš 
viso 95,992,465 1,062,360 3,649,440 0 49,861,800 64,642,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

                                                  
Veiklos išlaidos ir 
įplaukos 

                            GDV 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 
Veiklos išlaidos   

                         MBT su komposto 
gamyba 65,032,884 0 0 0 0 1,858,939 7,111,512 7,270,901 7,433,418 7,405,389 7,569,529 7,736,915 7,882,409 8,016,579 8,152,729 8,247,270 8,342,603 8,349,689 8,356,697 8,363,506 8,370,237 8,376,769 8,383,103 8,389,279 8,395,257 8,401,236 
Mechaninio apdorojimo 
(rūšiavimo) renginys 
Kėdainiuose  7,719,116 0 0 0 0 208,612 851,617 869,095 886,935 883,842 901,836 920,243 936,175 950,921 965,822 976,237 986,652 987,426 988,199 988,972 989,694 990,416 991,138 991,808 992,478 993,097 
Šalinimas savartynuose 
(išskyrus kompostą) -23,515,450 0 0 0 0 -271,894 -2,655,693 -2,703,082 -2,751,286 -2,742,948 -2,791,672 -2,841,406 -2,884,562 -2,924,428 -2,964,782 -2,992,890 -3,021,258 -3,023,343 -3,025,362 -3,027,382 -3,029,401 -3,031,355 -3,033,212 -3,035,068 -3,036,860 -3,038,586 
Papildomos 
transportavimo 
sąnaudos -19,533,816         329,212 904,354 924,619 -3,299,717 -3,288,557 -3,353,874 -2,419,520 -2,458,589 -2,494,630 -2,531,188 -2,556,567 -2,582,212 -2,584,110 -1,953,920 -1,955,216 -1,956,518 -1,957,769 -1,959,001 -1,960,215 -1,961,368 -1,962,493 
Reinvesticijos 20,884,329         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,719,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Visos veiklos išlaidos 50,347,621 0 0 0 0 2,124,869 6,211,790 6,361,533 2,269,350 2,257,726 2,325,819 3,396,232 3,475,433 3,548,442 3,622,581 39,393,340 3,725,785 3,729,662 4,365,614 4,369,880 4,374,012 4,378,061 4,382,028 4,385,804 4,389,507 4,393,254 
Veiklos pajamos 

                          Atliekų tvarkymas -19,907,200         651,511 779,294 800,128 -3,431,711 -3,423,310 -3,482,141 -2,479,702 -2,511,331 -2,539,080 -2,567,015 -2,586,468 -2,605,989 -2,608,051 -1,937,781 -1,939,259 -1,940,728 -1,939,876 -1,941,318 -1,942,746 -1,943,997 -1,942,931 
Antrinių žaliavų 
pardavimas 77,747,054         1,826,246 6,995,687 7,152,569 7,311,803 7,284,433 7,445,510 7,609,902 7,752,525 7,884,769 8,017,990 8,111,073 8,204,981 8,211,958 8,218,521 8,224,897 8,231,817 8,238,331 8,244,294 8,250,878 8,256,669 8,262,147 
Visos projekto 
įplaukos 47,584,991 0 0 0 0 2,477,757 7,774,981 7,952,697 3,880,092 3,861,123 3,963,369 5,130,200 5,241,194 5,345,689 5,450,975 5,524,605 5,598,992 5,603,907 6,280,740 6,285,638 6,291,089 6,298,455 6,302,976 6,308,132 6,312,672 6,319,216 
Grynosios veiklos 
pajamos -2,762,630 0 0 0 0 352,888 1,563,191 1,591,164 1,610,742 1,603,397 1,637,550 1,733,968 1,765,761 1,797,247 1,828,394 

-
33,868,735 1,873,207 1,874,245 1,915,126 1,915,758 1,917,077 1,920,394 1,920,948 1,922,328 1,923,165 1,925,962 

                              
 

                      
Finansavimo šaltiniai 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 

Prašomas 
finansavimas  

 
899,485 3,089,930 0 42,217,285 54,731,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuosavos lėšos 
(indėlis) 

 
162,875 559,510 0 7,644,515 9,910,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viešosios lėšos 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Privačios lėšos 
(indėlis) 

 
162,875 559,510 0 7,644,515 9,910,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuosavos lėšos  
 

162,875 559,510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kiti lėšų šaltiniai 
(paskola) 

 
0 0 0 7,644,515 9,910,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visas finansavimas   1,062,360 3,649,440 0 49,861,800 64,642,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                      
FVGN ir FGDV 
investicijoms 

                              2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 

Visos projekto įplaukos 
 

0 0 0 0 2,477,757 7,774,981 7,952,697 3,880,092 3,861,123 3,963,369 5,130,200 5,241,194 5,345,689 5,450,975 5,524,605 5,598,992 5,603,907 6,280,740 6,285,638 6,291,089 6,298,455 6,302,976 6,308,132 6,312,672 6,319,216 
Visos įplaukos 

 
0 0 0 0 2,477,757 7,774,981 7,952,697 3,880,092 3,861,123 3,963,369 5,130,200 5,241,194 5,345,689 5,450,975 5,524,605 5,598,992 5,603,907 6,280,740 6,285,638 6,291,089 6,298,455 6,302,976 6,308,132 6,312,672 6,319,216 

Visos veiklos išlaidos 
 

0 0 0 0 2,124,869 6,211,790 6,361,533 2,269,350 2,257,726 2,325,819 3,396,232 3,475,433 3,548,442 3,622,581 39,393,340 3,725,785 3,729,662 4,365,614 4,369,880 4,374,012 4,378,061 4,382,028 4,385,804 4,389,507 4,393,254 
Investicijos iš viso 

 
1,062,360 3,649,440 0 49,861,800 64,642,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visos išlaidos 
 

1,062,360 3,649,440 0 49,861,800 66,767,404 6,211,790 6,361,533 2,269,350 2,257,726 2,325,819 3,396,232 3,475,433 3,548,442 3,622,581 39,393,340 3,725,785 3,729,662 4,365,614 4,369,880 4,374,012 4,378,062 4,382,030 4,385,807 4,389,511 4,393,259 

Grynųjų pinigų srautas   
-1,062,360 

-
3,649,440 0 

-
49,861,800 

-
64,289,647 1,563,191 1,591,164 1,610,742 1,603,397 1,637,550 1,733,968 1,765,761 1,797,247 1,828,394 

-
33,868,735 1,873,207 1,874,245 1,915,126 1,915,758 1,917,077 1,920,393 1,920,946 1,922,325 1,923,161 1,925,957 

FVGN investicijoms 
 

#NUM! 
                        

FGDV investicijoms   
-

95,618,205                                                 

                           Projekto 
gyvybingumas 

                              2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 
Visas finansavimas 

 
1,062,360 3,649,440 0 49,861,800 64,642,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visos projekto 
įplaukos 

 
0 0 0 0 2,477,757 7,774,981 7,952,697 3,880,092 3,861,123 3,963,369 5,130,200 5,241,194 5,345,689 5,450,975 5,524,605 5,598,992 5,603,907 6,280,740 6,285,638 6,291,089 6,298,455 6,302,976 6,308,132 6,312,672 6,319,216 

Visos įplaukos 
 

1,062,360 3,649,440 0 49,861,800 67,120,292 7,774,981 7,952,697 3,880,092 3,861,123 3,963,369 5,130,200 5,241,194 5,345,689 5,450,975 5,524,605 5,598,992 5,603,907 6,280,740 6,285,638 6,291,089 6,298,455 6,302,976 6,308,132 6,312,672 6,319,216 
Visos veiklos išlaidos 

 
0 0 0 0 2,124,869 6,211,790 6,361,533 2,269,350 2,257,726 2,325,819 3,396,232 3,475,433 3,548,442 3,622,581 39,393,340 3,725,785 3,729,662 4,365,614 4,369,880 4,374,012 4,378,061 4,382,028 4,385,804 4,389,507 4,393,254 

Investiciniai kaštai be 
likutinės vertės 

 
1,062,360 3,649,440 0 49,861,800 64,642,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palūkanos 
 

0 0 0 191,113 629,991 833,868 746,093 658,317 570,542 482,766 394,990 307,215 219,439 131,663 43,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paskolų grąžinimas  

 
0 0 0 0 0 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mokesčiai 
 

                                                  
Visos išlaidos 

 
1,062,360 3,649,440 0 50,052,913 67,397,395 8,801,171 8,863,138 4,683,180 4,583,780 4,564,097 5,546,735 5,538,160 5,523,394 5,509,757 41,192,740 3,725,785 3,729,662 4,365,614 4,369,880 4,374,012 4,378,061 4,382,028 4,385,804 4,389,507 4,393,254 

Grynųjų pinigų srautas 
 

0 0 0 -191,113 -277,103 
-

1,026,190 -910,441 -803,088 -722,657 -600,728 -416,535 -296,966 -177,705 -58,782 
-

35,668,135 1,873,207 1,874,245 1,915,126 1,915,758 1,917,077 1,920,394 1,920,948 1,922,328 1,923,165 1,925,962 
Akumuliuotas grynųjų 
pinigų srautas 0 0 0 0 -191,113 -468,216 

-
1,494,406 

-
2,404,847 

-
3,207,935 

-
3,930,592 

-
4,531,320 

-
4,947,855 

-
5,244,821 

-
5,422,526 

-
5,481,307 

-
41,149,443 

-
39,276,236 

-
37,401,991 

-
35,486,865 

-
33,571,107 

-
31,654,030 -29,733,636 

-
27,812,688 

-
25,890,360 

-
23,967,195 

-
22,041,233 

                                                      

                           FVGN ir FGDV kapitalui 
                              2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035 

Visos projekto įplaukos 
 

0 0 0 0 2,477,757 7,774,981 7,952,697 3,880,092 3,861,123 3,963,369 5,130,200 5,241,194 5,345,689 5,450,975 5,524,605 5,598,992 5,603,907 6,280,740 6,285,638 6,291,089 6,298,455 6,302,976 6,308,132 6,312,672 6,319,216 
Likutinė investicijų vertė 
vertinimo laikotarpio 
pabaigoje 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visos įplaukos 
 

0 0 0 0 2,477,757 7,774,981 7,952,697 3,880,092 3,861,123 3,963,369 5,130,200 5,241,194 5,345,689 5,450,975 5,524,605 5,598,992 5,603,907 6,280,740 6,285,638 6,291,089 6,298,455 6,302,976 6,308,132 6,312,672 6,319,216 
Visos veiklos išlaidos 

 
0 0 0 0 2,124,869 6,211,790 6,361,533 2,269,350 2,257,726 2,325,819 3,396,232 3,475,433 3,548,442 3,622,581 39,393,340 3,725,785 3,729,662 4,365,614 4,369,880 4,374,012 4,378,061 4,382,028 4,385,804 4,389,507 4,393,254 

Palūkanos  
 

0 0 0 191,113 629,991 833,868 746,093 658,317 570,542 482,766 394,990 307,215 219,439 131,663 43,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Paskolų grąžinimas  
 

0 0 0 0 0 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nuosavos lėšos 
(numatytos biudžete) 

 
162,875 559,510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bendras nacionalinis 
viešas įnašas 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visos išlaidos 
 

162,875 559,510 0 191,113 2,754,860 8,801,171 8,863,138 4,683,180 4,583,780 4,564,097 5,546,735 5,538,160 5,523,394 5,509,757 41,192,740 3,725,785 3,729,662 4,365,614 4,369,880 4,374,012 4,378,062 4,382,030 4,385,807 4,389,511 4,393,259 

Grynųjų pinigų srautas 
 -162,875 -559,510 0 -191,113 -277,103 

-
1,026,190 -910,441 -803,088 -722,657 -600,728 -416,535 -296,966 -177,705 -58,782 

-
35,668,135 1,873,207 1,874,245 1,915,126 1,915,758 1,917,077 1,920,393 1,920,946 1,922,325 1,923,161 1,925,957 

FVGN kapitalui 
 

0 
                        

FGDV kapitalui   
-

14,428,565                                                 

                           Paskola   "1 "2 "3 "4 "5 "6 "7 "8 "9 "10 "11 "12 "13 "14 "15 "16 "17 "18 "19 "20 "21 "22 "23 "24 "25 

Palūkanų norma 0 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 2031 m. 2032 m. 2033 m. 2034 m. 2035 m. 

Pradzia   0 0 0 0 7,644,515 17,555,125 15,799,612 14,044,100 12,288,587 10,533,075 8,777,562 7,022,050 5,266,537 3,511,025 1,755,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Palukanos   0 0 0 191,113 629,991 833,868 746,093 658,317 570,542 482,766 394,990 307,215 219,439 131,663 43,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pabaiga   0 0 0 7,644,515 17,555,125 15,799,612 14,044,100 12,288,587 10,533,075 8,777,562 7,022,050 5,266,537 3,511,025 1,755,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grazinimas   0 0 0 0 0 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 1,755,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Įsisavinimas   0 0 0 -7,644,515 -9,910,610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.2 priedas. Utenos regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra                                                 
Investicijos 

              
                                  

  GDV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Tinkamumo 
finansuoti 
reikalavimus 
atitinkančios 
išlaidos 

  

                                                            
Statybos / 
rekonstrukcijos 
darbai 33,591,436 0 0 0 40,830,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infrastruktūros 
įrengimas 35,202,358     0 38,810,600                                                     

Individualiu 
kompostavimo 
deziu ir konteineriu 
isigijimas 1,923,810       2,020,000                                                     
Įranga, baldai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kitos investicijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ilgalaikis turtas iš 
viso 33,591,436 0 0 0 40,830,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Projekto 
įgyvendinimui 
reikalingos išlaidos 
(iki veiklos 
pradžios) 588,249 159,305 159,305 269,669 71,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Investicijos iš viso 
(tinkamumo 
reikalavimus 
atitinkančios 
išlaidos) 34,179,684 159,305 159,305 269,669 40,902,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Likutinė investicijų 
vertė vertinimo 
laikotarpio 
pabaigoje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Apyvartinio 
kapitalo poreikis 0                                                             
Investiciniai 
kaštai iš viso 34,179,684 159,305 159,305 269,669 40,902,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    41,490,697                       
 

                                  
  

 
                                                            

Veiklos išlaidos ir 
įplaukos 

                       
    

        GDV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Veiklos išlaidos   
                      

    
      Elektros sąnaudos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Darbuotojų darbo 
užmokestis 6,868,706 0 0 0 274,798 550,696 551,797 552,901 554,007 555,115 556,225 557,337 558,452 559,569 560,688 561,809 562,933 564,059 565,187 566,317 567,450 568,585 569,722 570,862 572,003 573,147 574,294 575,442 576,593 577,746 578,902 
RDF 
transportavimas į 
AC ir smulkinimas 13,683,234       448,671 906,126 915,081 921,739 931,078 939,354 947,823 956,483 965,358 966,367 970,409 974,487 978,604 982,759 986,952 991,185 995,457 999,769 1,004,122 1,008,515 1,012,950 1,017,427 1,021,946 1,026,507 1,031,112 1,035,760 1,040,452 
Atliekų šalinimas 
sąvartyne 29,989,823       620,112 1,467,466 1,699,176 1,930,309 2,170,834 2,190,516 2,210,654 2,231,248 2,252,349 2,255,105 2,257,865 2,260,630 2,263,399 2,266,172 2,268,950 2,271,732 2,274,518 2,277,308 2,280,103 2,282,902 2,285,706 2,288,514 2,291,326 2,294,143 2,296,964 2,299,789 2,302,619 
Remonto kaštai 12,653,368 0 0 0 516,977 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 1,033,953 
Vanduo / nuotekos 25,196 0 0 0 1,008 2,020 2,024 2,028 2,032 2,036 2,040 2,044 2,049 2,053 2,057 2,061 2,065 2,069 2,073 2,077 2,082 2,086 2,090 2,094 2,098 2,102 2,107 2,111 2,115 2,119 2,124 
Kuras 3,620,983 0 0 0 144,866 290,311 290,892 291,473 292,056 292,640 293,226 293,812 294,400 294,989 295,579 296,170 296,762 297,356 297,950 298,546 299,143 299,742 300,341 300,942 301,544 302,147 302,751 303,356 303,963 304,571 305,180 
Visos veiklos 
išlaidos 60,894,681 0 0 0 2,006,432 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 
Veiklos pajamos 0 

                      
                

VM 32,716,068 0 0 0 1,236,448 2,501,114 2,529,891 2,552,396 2,582,405 2,609,552 2,637,316 2,665,700 2,694,767 2,701,932 2,709,118 2,716,325 2,723,552 2,730,800 2,738,069 2,745,359 2,752,669 2,760,001 2,767,354 2,774,728 2,782,123 2,789,539 2,796,977 2,804,436 2,811,917 2,819,419 2,826,942 
Biometano 
pardavimas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antriniu žaliavų 
pardavimas 28,178,613 0 0 0 769,984 1,749,458 1,963,032 2,180,007 2,401,555 2,404,063 2,406,604 2,409,178 2,411,793 2,410,104 2,411,433 2,412,786 2,414,164 2,415,568 2,416,997 2,418,452 2,419,934 2,421,442 2,422,978 2,424,541 2,426,132 2,427,751 2,429,399 2,431,077 2,432,783 2,434,520 2,436,288 
Visos projekto 
įplaukos 60,894,681 0 0 0 2,006,432 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 
Grynosios veiklos 
pajamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                              
 

                                
Finansavimo 
šaltiniai 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Prašomas 
finansavimas  

 
135,409 135,409 229,219 34,767,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuosavos lėšos 
(indėlis) 

 
23,896 23,896 40,450 6,135,363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viešosios lėšos 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Valstybės 

biudžeto lėšos  
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Savivaldybių 

biudžetų lėšos 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kitos 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privačios lėšos 
(indėlis) 

 
23,896 23,896 40,450 6,135,363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuosavos lėšos  
 

23,896 23,896 40,450 313,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kiti lėšų šaltiniai 
(paskola) 

 
0 0 0 5,821,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privatus 
investuotojas 

 
0 0 

                    
                

Visas   159,305 159,305 269,669 40,902,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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finansavimas 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FVGN ir FGDV 
investicijoms 

                       
                

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Visos projekto 
įplaukos  

0 0 0 2,006,432 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 

Visos įplaukos 
 

0 0 0 2,006,432 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 
Visos veiklos 
išlaidos  

0 0 0 2,006,432 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 

Investicijos iš viso 
(tinkamos išlaidos)  

159,305 159,305 269,669 40,902,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Netinkamos 
išlaidos iš viso  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visos išlaidos 
 

159,305 159,305 269,669 42,908,851 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 
Grynųjų pinigų 
srautas  -159,305 

-
159,305 

-
269,669 

-
40,902,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FVGN 
investicijoms  #NUM! 

                     
                

FGDV 
investicijoms 

  
-

34,179,684                                                           

  
                      

                
Projekto 
gyvybingumas 

                       
                

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Visas 
finansavimas 

 
159,305 159,305 269,669 40,902,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visos projekto 
įplaukos 

 
0 0 0 2,006,432 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 

Visos įplaukos 
 

159,305 159,305 269,669 42,908,851 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 
Visos veiklos 

išlaidos 
 

0 0 0 2,006,432 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 
Investiciniai 

kaštai be likutinės 
vertės 

 
159,305 159,305 269,669 40,902,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palūkanos  
 

0 0 0 145,540 278,951 254,695 230,438 206,181 181,925 157,668 133,411 109,155 84,898 60,642 36,385 12,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paskolų 

grąžinimas  
 

0 0 0 0 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mokesčiai 

 
                                0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visos išlaidos 
 

159,305 159,305 269,669 43,054,390 5,014,656 5,232,751 5,447,974 5,675,274 5,680,672 5,686,721 5,693,423 5,700,848 5,682,067 5,666,325 5,650,628 5,634,977 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 
Grynųjų pinigų 
srautas 

 
0 0 0 -145,540 -764,084 -739,827 -715,570 -691,314 -667,057 -642,801 -618,544 -594,287 -570,031 -545,774 -521,517 -497,261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Akumuliuotas 
grynųjų pinigų 
srautas 0 0 0 0 -145,540 -909,623 

-
1,649,451 

-
2,365,021 

-
3,056,335 

-
3,723,392 

-
4,366,193 

-
4,984,736 

-
5,579,024 

-
6,149,054 

-
6,694,829 

-
7,216,346 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

-
7,713,607 

                                                                

  
                      

    
      FVGN ir FGDV 

kapitalui 
                       

    
          2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Visos projekto 
įplaukos 

 
0 0 0 2,006,432 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 

Likutinė investicijų 
vertė vertinimo 
laikotarpio 
pabaigoje 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visos įplaukos 
 

0 0 0 2,006,432 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 
Visos veiklos 
išlaidos 

 
0 0 0 2,006,432 4,250,572 4,492,924 4,732,403 4,983,960 5,013,615 5,043,921 5,074,879 5,106,560 5,112,036 5,120,551 5,129,111 5,137,716 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 

Netinkamos 
išlaidos iš viso 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palūkanos  
 

0 0 0 145,540 278,951 254,695 230,438 206,181 181,925 157,668 133,411 109,155 84,898 60,642 36,385 12,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paskolų grąžinimas  

 
0 0 0 0 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuosavos lėšos 
(numatytos 
biudžete) 

 
23,896 23,896 40,450 313,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bendras 
nacionalinis viešas 
įnašas 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visos išlaidos 
 

23,896 23,896 40,450 2,465,745 5,014,656 5,232,751 5,447,974 5,675,274 5,680,672 5,686,721 5,693,423 5,700,848 5,682,067 5,666,325 5,650,628 5,634,977 5,146,368 5,155,066 5,163,811 5,172,603 5,181,443 5,190,331 5,199,268 5,208,255 5,217,290 5,226,376 5,235,513 5,244,700 5,253,939 5,263,230 
Grynųjų pinigų 
srautas  -23,896 -23,896 -40,450 -459,312 -764,084 -739,827 -715,570 -691,314 -667,057 -642,801 -618,544 -594,287 -570,031 -545,774 -521,517 -497,261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FVGN kapitalui 

 
#NUM! 

                     
                

FGDV kapitalui   -5,158,251                                                           

                                                                

                                Paskola   "1 "2 "3 "4 "5 "6 "7 "8 "9 "10 "11 "12 "13 "14 "15 "16 "17 "18 "19 "20 "21 "22 "23 "24 "25 "26 "27 "28 "29 "30 

Palūkanų norma 0 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 2031 m. 2032 m. 2033 m. 2034 m. 2035 m. 2036 m. 2037 m. 2038 m. 2039 m. 2040 m. 

Pradzia   0 0 0 0 5,821,590 5,336,458 4,851,325 4,366,193 3,881,060 3,395,928 2,910,795 2,425,663 1,940,530 1,455,398 970,265 485,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Palukanos   0 0 0 145,540 278,951 254,695 230,438 206,181 181,925 157,668 133,411 109,155 84,898 60,642 36,385 12,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pabaiga   0 0 0 5,821,590 5,336,458 4,851,325 4,366,193 3,881,060 3,395,928 2,910,795 2,425,663 1,940,530 1,455,398 970,265 485,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grazinimas   0 0 0 0 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 485,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          -5,821,590                                                     
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85 lentelė. Tauragės regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

 
5.3 priedas. Taurages regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra   

 
                            

Investicijos 
              

                  

  GDV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Tinkamumo finansuoti 
reikalavimus atitinkančios 
išlaidos 

  
                                            

Statybos / rekonstrukcijos 
darbai 7,742,736 172,725 84,799 58,372 8,313,039 780,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infrastruktūros įrengimas 7,742,736 172,725 84,799 58,372 8,313,039 780,752                                   
Įranga, baldai 0 0 0 0 

                   Kitos investicijos 0 0 0 0 
                   Ilgalaikis turtas iš viso 7,742,736 172,725 84,799 58,372 8,313,039 780,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Projekto įgyvendinimui 
reikalingos išlaidos (iki veiklos 
pradžios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Investicijos iš viso 
(tinkamumo reikalavimus 
atitinkančios išlaidos) 7,742,736 172,725 84,799 58,372 8,313,039 780,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Likutinė investicijų vertė 
vertinimo laikotarpio pabaigoje 0                                             
Investiciniai kaštai iš viso 7,742,736 172,725 84,799 58,372 8,313,039 780,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

                                            
Veiklos išlaidos ir įplaukos 

                         GDV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Veiklos išlaidos   
                      Darbo užmokesčio išlaidos 139,237 0.0 0.0 0.0 0.0 3,935.0 15,742.0 15,899.0 16,058.0 16,219.0 16,381.0 16,545.0 16,710.0 16,877.0 17,046.0 17,216.0 17,389.0 17,562.0 17,738.0 17,915.0 18,095.0 0.0 0.0 

ŽA surinkimo, sutvarkymo 
išlaidos 1,931,568 0.0 0.0 0.0 98,147.0 196,217.0 196,217.0 198,180.0 200,157.0 202,160.0 204,177.0 206,208.0 208,280.0 210,365.0 212,464.0 214,604.0 216,744.0 218,911.0 221,092.0 223,300.0 225,536.0 0.0 0.0 
AŽ surinkimo, transportavimo 
išlaidos 2,218,594 0.0 0.0 0.0 113,825.0 225,275.0 225,275.0 227,529.0 229,803.0 232,100.0 234,421.0 236,765.0 239,131.0 241,523.0 243,938.0 246,376.0 248,840.0 251,330.0 253,842.0 256,381.0 258,943.0 0.0 0.0 
Kitos išlaidos 3,095,027 0.0 0.0 0.0 117,090.0 310,500.0 318,647.0 321,832.0 325,063.0 328,299.0 331,583.0 334,871.0 338,211.0 341,556.0 344,949.0 348,346.0 351,790.0 355,304.0 358,860.0 362,427.0 366,039.0 0.0 0.0 
Visos veiklos išlaidos 7,384,425.4 0.0 0.0 0.0 329,062.0 735,927.0 755,881.0 763,440.0 771,081.0 778,778.0 786,562.0 794,389.0 802,332.0 810,321.0 818,397.0 826,542.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 
Veiklos pajamos 

                       Pajamos is perdirbtu atlieku 
pardavimo 4,768,430 0.0 0.0 0.0 242,200.0 484,400.0 484,400.0 489,244.0 494,136.0 499,078.0 504,067.0 509,104.0 514,193.0 519,330.0 524,514.0 529,768.0 535,070.0 540,422.0 545,824.0 551,273.0 556,795.0 0.0 0.0 
VR 

 
0.0 0.0 0.0 86,862.0 251,527.0 271,481.0 274,196.0 276,945.0 279,700.0 282,495.0 285,285.0 288,139.0 290,991.0 293,883.0 296,774.0 299,693.0 302,685.0 305,708.0 308,750.0 311,818.0 0.0 0.0 

Visos projekto įplaukos 7,384,425.4 0.0 0.0 0.0 329,062.0 735,927.0 755,881.0 763,440.0 771,081.0 778,778.0 786,562.0 794,389.0 802,332.0 810,321.0 818,397.0 826,542.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 
Grynosios veiklos pajamos 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                              
 

                
Finansavimo šaltiniai 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Prašomas finansavimas  
 

146,816 72,079 49,616 7,066,083 663,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nuosavos lėšos (indėlis) 

 
25,908.8 12,719.8 8,755.8 1,246,955.9 117,112.8 201,200.1 194,379.8 187,559.4 180,739.1 173,918.8 167,098.4 160,278.1 153,457.7 146,637.4 139,817.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Viešosios lėšos 
 

0.0 0.0 0.0 31,173.9 65,275.6 201,200.1 194,379.8 187,559.4 180,739.1 173,918.8 167,098.4 160,278.1 153,457.7 146,637.4 139,817.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Valstybės biudžeto lėšos  

 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Savivaldybių biudžetų lėšos 
 

0.0 0.0 0.0 31,173.9 65,275.6 201,200.1 194,379.8 187,559.4 180,739.1 173,918.8 167,098.4 160,278.1 153,457.7 146,637.4 139,817.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Kitos 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Privačios lėšos (indėlis) 
 

25,908.8 12,719.8 8,755.8 1,215,782.0 51,837.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nuosavos lėšos  

 
###### 12,719.81 8,755.82 -31,173.90 -65,275.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Kiti lėšų šaltiniai (paskola) 
 

0.0 0.0 0.0 1,246,955.9 117,112.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Privatus investuotojas 

 
0.0 0.0 

                    Visas finansavimas   172,725.0 84,798.7 58,372.1 8,313,039.2 780,751.8 201,200.1 194,379.8 187,559.4 180,739.1 173,918.8 167,098.4 160,278.1 153,457.7 146,637.4 139,817.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

    0.0 0.0 0.0 0.0 0.0                                   
FVGN ir FGDV investicijoms 

                           2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Visos projekto įplaukos 
 

0.0 0.0 0.0 329,062.0 735,927.0 755,881.0 763,440.0 771,081.0 778,778.0 786,562.0 794,389.0 802,332.0 810,321.0 818,397.0 826,542.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 
Visos įplaukos 

 
0.0 0.0 0.0 329,062.0 735,927.0 755,881.0 763,440.0 771,081.0 778,778.0 786,562.0 794,389.0 802,332.0 810,321.0 818,397.0 826,542.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 

Visos veiklos išlaidos 
 

0.0 0.0 0.0 329,062.0 735,927.0 755,881.0 763,440.0 771,081.0 778,778.0 786,562.0 794,389.0 802,332.0 810,321.0 818,397.0 826,542.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 
Investicijos iš viso 

 
172,725.0 84,798.7 58,372.1 8,313,039.2 780,751.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Netinkamos išlaidos iš viso 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Visos išlaidos 

 
172,725.0 84,798.7 58,372.1 8,642,101.2 1,516,678.8 755,881.0 763,440.0 771,081.0 778,778.0 786,562.0 794,389.0 802,332.0 810,321.0 818,397.0 826,542.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 

Grynųjų pinigų srautas   -172,725.0 -84,798.7 -58,372.1 -8,313,039.2 -780,751.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
FVGN investicijoms 

 
#NUM! 

                     FGDV investicijoms   -7,742,736                                           

                        Projekto gyvybingumas 
                           2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Visas finansavimas 
 

172,725.0 84,798.7 58,372.1 8,344,213.1 846,027.5 201,200.1 194,379.8 187,559.4 180,739.1 173,918.8 167,098.4 160,278.1 153,457.7 146,637.4 139,817.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Visos projekto įplaukos 

 
0.0 0.0 0.0 329,062.0 735,927.0 755,881.0 763,440.0 771,081.0 778,778.0 786,562.0 794,389.0 802,332.0 810,321.0 818,397.0 826,542.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 

Visos įplaukos 
 

172,725.0 84,798.7 58,372.1 8,673,275.1 1,581,954.5 957,081.1 957,819.8 958,640.4 959,517.1 960,480.8 961,487.4 962,610.1 963,778.7 965,034.4 966,359.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 
Visos veiklos išlaidos 

 
0.0 0.0 0.0 329,062.0 735,927.0 755,881.0 763,440.0 771,081.0 778,778.0 786,562.0 794,389.0 802,332.0 810,321.0 818,397.0 826,542.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 

Investiciniai kaštai be 
likutinės vertės 

 
172,725.0 84,798.7 58,372.1 8,313,039.2 780,751.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Palūkanos 
 

0.0 0.0 0.0 31,173.9 65,275.6 64,793.3 57,972.9 51,152.6 44,332.2 37,511.9 30,691.5 23,871.2 17,050.9 10,230.5 3,410.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Paskolų grąžinimas  

 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mokesčiai 
 

                                            
Visos išlaidos 

 
172,725.0 84,798.7 58,372.1 8,673,275.1 1,581,954.5 957,081.1 957,819.8 958,640.4 959,517.1 960,480.8 961,487.4 962,610.1 963,778.7 965,034.4 966,359.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 

Grynųjų pinigų srautas 
 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Akumuliuotas grynųjų pinigų 
srautas 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                                                

                        FVGN ir FGDV kapitalui 
                           2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Visos projekto įplaukos 
 

0.0 0.0 0.0 329,062.0 735,927.0 755,881.0 763,440.0 771,081.0 778,778.0 786,562.0 794,389.0 802,332.0 810,321.0 818,397.0 826,542.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 
Likutinė investicijų vertė 
vertinimo laikotarpio pabaigoje 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Visos įplaukos 
 

0.0 0.0 0.0 329,062.0 735,927.0 755,881.0 763,440.0 771,081.0 778,778.0 786,562.0 794,389.0 802,332.0 810,321.0 818,397.0 826,542.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 
Visos veiklos išlaidos 

 
0.0 0.0 0.0 329,062.0 735,927.0 755,881.0 763,440.0 771,081.0 778,778.0 786,562.0 794,389.0 802,332.0 810,321.0 818,397.0 826,542.0 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 

Palūkanos  
 

0.0 0.0 0.0 31,173.9 65,275.6 64,793.3 57,972.9 51,152.6 44,332.2 37,511.9 30,691.5 23,871.2 17,050.9 10,230.5 3,410.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Paskolų grąžinimas  

 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 136,406.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nuosavos lėšos (numatytos 
biudžete) 

 
25,908.8 12,719.8 8,755.8 -31,173.9 -65,275.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bendras nacionalinis viešas 
įnašas 

 
0.0 0.0 0.0 31,173.9 65,275.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139,817.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Visos išlaidos 
 

25,908.8 12,719.8 8,755.8 360,235.9 801,202.6 957,081.1 957,819.8 958,640.4 959,517.1 960,480.8 961,487.4 962,610.1 963,778.7 965,034.4 1,106,176.1 834,763.0 843,107.0 851,532.0 860,023.0 868,613.0 0.0 0.0 
Grynųjų pinigų srautas 

 
-25,908.8 -12,719.8 -8,755.8 -31,173.9 -65,275.6 -201,200.1 -194,379.8 -187,559.4 -180,739.1 -173,918.8 -167,098.4 -160,278.1 -153,457.7 -146,637.4 -279,634.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FVGN kapitalui 
 

#NUM! 
                     FGDV kapitalui   -1,235,974                                           

                                                    
 

                  

Paskola   "1 "2 "3 "4 "5 "6 "7 "8 "9 "10 "11 "12 "13 "14 "15 "16 "17 "18 "19 "20 

Palūkanų norma 5% 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 2030 m. 

Pradzia   0 0 0 0 1,246,956 1,364,069 1,227,662 1,091,255 954,848 818,441 682,034 545,627 409,221 272,814 136,407 0 0 0 0 0 

Palukanos   0 0 0 31,174 65,276 64,793 57,973 51,153 44,332 37,512 30,692 23,871 17,051 10,231 3,410 0 0 0 0 0 

Pabaiga   0 0 0 1,246,956 1,364,069 1,227,662 1,091,255 954,848 818,441 682,034 545,627 409,221 272,814 136,407 0 0 0 0 0 0 

Grązinimas   0 0 0 0 0 136,407 136,407 136,407 136,407 136,407 136,407 136,407 136,407 136,407 136,407 0 0 0 0 0 

    0 0 0 -1,246,956 -117,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


